
                                                                          Grudusk, 05 sierpnia 2010 r

OR-SO.341-14/8/PN-6/10

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Budowa skweru rekreacyjnego na działce Nr 271/2 położonej w 

Grudusku przy ul.Ciechanowskiej oraz skweru osiedlowego  na działce Nr 
605 położonej w Grudusku przy ul.Mościckiego, w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie: Odnowa i Rozwój Wsi pn: 

Wykorzystanie walorów naturalnych miejscowości Grudusk do urządzenia 
miejsc rekreacji i wypoczynku”

(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759)

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
tel/fax (023)6715012
e-mail: gmina@grudusk.com 

2. Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.grudusk.com

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  można  uzyskać  także  w  Urzędzie 
Gminy  Grudusk  ul.Ciechanowska  54  –  I  piętro,  pokój  Nr  4  u  Pana  Jerzego 
Czarniewicza.

mailto:gmina@grudusk.com


4. Określenie rodzaju, przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania 
ofert częściowych

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Skwer  rekreacyjny  i  skwer  osiedlowy  –  sadzenie  drzew,  krzewów,  sianie 

trawników
- roboty  ziemne wykonywane koparkami  chwytakowymi  z  transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi, dowiezienie ziemi urodzajnej 
pod trawnik, rabaty różane i bylinowe,

- rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie 
płaskim,

- sadzenie  drzew  i  krzewów  liściastych  form  naturalnych  na  terenie 
płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów – śr./głębok.: 0,3 
m i 0,7 m, sadzenie drzew liściastych z bryłą (doniczkowe),

- sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III 
z zaprawą dołów – śr./głębok. 0,5 m, sadzenie drzew iglastych z bryłą 
(doniczkowe),

- sadzenie  krzewów  żywopłotowych  (iglaste  -  z  bryłą,  liściaste  -  bez 
bryły) w rowach o szer. do 45 cm w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą 
rowów,

- obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi oraz krzewami róż,
- wykonanie  trawników  dywanowych  siewem  na  gruncie  kat.III  z 

nawożeniem,
- rozścielenie ziemi urodzajnej, torfu na posianej trawie gr.0,5 cm oraz 

warstwy kory sosnowej pod drzewami i krzewami gr.7 cm,
- rozłożenie agrowłókniny pod korę.

2. Skwer rekreacyjny i skwer osiedlowy – place zabaw
- wyposażenie  placów  zabaw  w:  piaskownice  kwadratowe  z  drzewa 

sosnowego, zabawki sprężynowe, huśtawki, zestawy zabawowe, stoły 
betonowe podwójne do gry w szachy, ławki parkowe, kosze betonowe, 
tablice z regulaminem korzystania z placów zabaw,

- wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni,
- wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym,
- wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji
- wykonanie  chodników  z  płyt  betonowych  na  podsypce  piaskowej  z 

wypełnieniem spoin piaskiem.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Umożliwia się wykonawcom składanie ofert równoważnych w stosunku do towarów 
wyszczególnionych w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym ślepym) za pomocą 
znaków towarowych, patentu lub pochodzenia.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.



 

6. Termin wykonania zamówienia

do 20 października 2010 r

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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 
 a/  posiadają  uprawnienia  do wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  uprawnień,
b/   posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  do  wykonania  zamówienia  oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c/  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia,
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 
2 ustawy),
              oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia – 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w 
rozdziale VI SIWZ.

8. Informacja na temat wadium

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 5.000 zł.
Wadium  może  być  wniesione  w  pieniądzu,  w  poręczeniach  bankowych  lub 
poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym że poręczenie 
kasy  jest  zawsze  poręczeniem  pieniężnym,  gwarancjach  bankowych,  gwarancjach 
ubezpieczeniowych,  poręczeniach  udzielanych przez podmioty,  o których mowa w 
art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U., Nr 109 poz.1158 z późn.zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy 
Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym w Grudusku.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  przyjęto  następujące  kryterium  oceny 
ofert: cena – 100 %.

    10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Grudusk, ul.Ciechanowska 54,
I piętro, pokój Nr 4, do dnia 20 sierpnia 2010 r, do godz.10oo.

     



    11. Termin związania z ofertą
 
30 dni od terminu złożenia ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
    
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego 
      systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej,
      na której będą zamieszczone dodatkowe informacje  
      dotyczące dynamicznego systemu zakupów
 
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej 
           oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z
           adresem strony internetowej, na której będzie
           prowadzona aukcja elektroniczna

Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  nie  przewiduje  się  zastosowania  aukcji 
elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach 
       uzupełniających

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

                                                                                       Wójt
                                                                          mgr Jacek Oglęcki
                                                                          
                                                                                                



SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Budowa skweru rekreacyjnego na działce Nr 271/2 położonej w 
Grudusku przy ul.Ciechanowskiej oraz skweru osiedlowego  na działce 
Nr 605 położonej w Grudusku przy ul.Mościckiego, w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie: Odnowa i Rozwój Wsi pn: 
Wykorzystanie walorów naturalnych miejscowości Grudusk do 

urządzenia miejsc rekreacji i wypoczynku”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

powyżej 14.000 euro

INFORMACJE OGÓLNE

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie: 
a/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2010 r Nr 113 poz.759)
b/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie 
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r Nr 226 poz.1817)
c/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 224 poz.1796)
2. Składając ofertę  Wykonawca uznaje i  akceptuje  w pełni  wszystkie  warunki 

postawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej „SIWZ”.

3. Od  Wykonawcy  oczekuje  się  dokładnego  zapoznania  się  i  przestrzegania 
wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszej Specyfikacji.

                                                                                    

                                                                                     Zatwierdzam
                                                                                                     Wójt  
                                                                                mgr Jacek Oglęcki



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Grudusk, w imieniu której zamówienie realizuje Wójt Gminy 
06-460 Grudusk ul.Ciechanowska 54
tel.  (023)6715012, (023)6715070, (023)6715206
fax. (023)6715012
e-mail: gmina@grudusk.com

II. Tryb udzielenia zamówienia

1/ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – 
Prawo zamówień publicznych.
2/  Zamawiający  może udzielić  zamówienia  „z  wolnej  ręki”,  jeżeli  zachodzi  co 
najmniej jedna z następujących okoliczności:
a/  w  przypadku  udzielenia  dotychczasowemu  Wykonawcy  zamówień 
dodatkowych,  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym  i  nie  przekraczających 
łącznie  50  %  wartości  realizowanego  zamówienia,  niezbędnych  do  jego 
prawidłowego  wykonania,  których  wykonanie  stało  się  konieczne  na  skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej  do przewidzenia, jeżeli:

- z  przyczyn  technicznych  lub  gospodarczych  oddzielenie  zamówienia 
dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 
niewspółmiernie wysokich kosztów, lub

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 
zamówienia dodatkowego

   b/  w  przypadku  udzielenia,  w  okresie  3  lat  od  udzielenia  zamówienia 
podstawowego,  dotychczasowemu  wykonawcy  zamówień  uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających 
na powtórzeniu  tego samego rodzaju  zamówienia,  jeżeli  zamówienie  podstawowe 
zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zmówienie  uzupełniające 
było  przewidziane  w  SIWZ  dla  zamówienia  podstawowego  i  dotyczy  przedmiotu 
zamówienia w niej określonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1/ Przedmiot zamówienia obejmuje:
Skwer  rekreacyjny  i  skwer  osiedlowy  –  sadzenie  drzew,  krzewów,  sianie 
trawników

- roboty  ziemne wykonywane koparkami  chwytakowymi  z  transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi, dowiezienie ziemi urodzajnej 
pod trawnik, rabaty różane i bylinowe,

- rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie 
płaskim,

- sadzenie  drzew  i  krzewów  liściastych  form  naturalnych  na  terenie 
płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów – śr./głębok.: 0,3 
m i 0,7 m, sadzenie drzew liściastych z bryłą (doniczkowe),



- sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III 
z zaprawą dołów – śr./głębok. 0,5 m, sadzenie drzew iglastych z bryłą 
(doniczkowe),

- sadzenie  krzewów  żywopłotowych  (iglaste  -  z  bryłą,  liściaste  -  bez 
bryły) w rowach o szer. do 45 cm w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą 
rowów,

- obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi oraz krzewami róż,
- wykonanie  trawników  dywanowych  siewem  na  gruncie  kat.III  z 

nawożeniem,
- rozścielenie ziemi urodzajnej, torfu na posianej trawie gr.0,5 cm oraz 

warstwy kory sosnowej pod drzewami i krzewami gr.7 cm,
- rozłożenie agrowłókniny pod korę.

Skwer rekreacyjny i skwer osiedlowy – place zabaw
- wyposażenie  placów  zabaw  w:  piaskownice  kwadratowe  z  drzewa 

sosnowego, zabawki sprężynowe, huśtawki, zestawy zabawowe, stoły 
betonowe podwójne do gry w szachy, ławki parkowe, kosze betonowe, 
tablice z regulaminem korzystania z placów zabaw,

- wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni,
- wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym,
- wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji
- wykonanie  chodników  z  płyt  betonowych  na  podsypce  piaskowej  z 

wypełnieniem spoin piaskiem.

2/ Zaleca się, aby Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce 
robót  oraz  zgromadził  wszelkie  informacje,  które  mogą  być  konieczne  do 
prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych 
robót. 
3/ Rodzaj zamówienia – roboty budowlane
5/ Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
     77310000, 77211600, 77314100
     45112723, 37535200
     
  IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia -  do 20 października 2010 r

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

1/ O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają 
następujące warunki: 
 a/  posiadają  uprawnienia  do wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  uprawnień,
b/   posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  do  wykonania  zamówienia  oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
lub  przedstawią  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 



c/  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia,
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust.1 i 
2 ustawy PZP),
2/ Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia – 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w 
rozdziale VI SIWZ.
Z  treści  załączonych  dokumentów  musi  wynikać  jednoznacznie,  iż  w/w  warunki 
Wykonawca  spełnił.  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  w  określonym 
terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, 
lub  którzy  nie  złożyli  pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli  wymagane  przez 
Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  zamierające  błędy,  lub  którzy  złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 
ich  złożenia  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby 
unieważnienie postępowania.  Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu  oraz  spełnianie  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego,  nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Zamawiający może także 
wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień.
3/ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a/  Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je  nienależycie,  jeżeli  szkoda  ta  została  stwierdzona  prawomocnym  orzeczeniem 
sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b/ Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, 
z  wyjątkiem  Wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ 
zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c/  Wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d/  osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku, 
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub 
inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także 
przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e/  spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 
popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko  prawom osób wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko 
środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego,
f/ spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 



przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego,
g/  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowoakcyjne,  których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi  gospodarczemu  lub   inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego,
h/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowanie  o  udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 
osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
i/ podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny 
zabronione pod groźbą kary,
j/ Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy
4/ Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  również  Wykonawców, 
którzy:
a/ wykonywali  bezpośrednio czynności  związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania,  lub  posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 
postępowaniu  nie  utrudni  uczciwej  konkurencji;  przepisu  nie  stosuje  się  do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 lub 
art.67 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
b/ złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania
c/ nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
d/  nie  wnieśli  wadium  do  upływu  terminu  składania  ofert,  w  tym  również  na 
przedłużony okres związania  z ofertą,  lub nie zgodzili  się na przedłużenie  okresu 
związania ofertą.
5/ Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VI. Wykaz oświadczeń i  dokumentów, jakie muszą dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu



1/  W celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania 
działalności  objętej  niniejszym  zamówieniem  oraz  nie  podlega  wykluczeniu  na 
podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, zobowiązany jest do złożenia i załączenia do oferty 
następujących dokumentów:
a/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik Nr 4,
b/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 
m-cy przed upływem terminu składania ofert, 
c/  aktualnych  zaświadczeń  właściwego  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  oraz 
właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego,  potwierdzających  odpowiednio,  że  Wykonawca  nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie odroczenie 
lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem 
terminu składania ofert.
2/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
zobowiązany jest on do złożenia i załączenia do oferty następujących dokumentów:
a/  wykazu  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu 
składania  ofert  robót  budowlanych,  a  jeżeli   okres  prowadzenia  działalności  jest 
krótszy – w tym okresie,  odpowiadających  swoim rodzajem i  wartością  robotom, 
stanowiącym przedmiot  zamówienia,  z  podaniem ich wartości  oraz daty i  miejsca 
wykonania  oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających,  że  roboty  te  zostały 
wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót), z wykorzystaniem wzoru – 
załącznik Nr 7,
3/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny do 
wykonania  zamówienia,  zobowiązany  jest  do  złożenia  i  załączenia  do  oferty 
następujących dokumentów:
a/ wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada, 
z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 6
4/ W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,  zobowiązany  jest  do  złożenia  i  załączenia  do  oferty  następujących 
dokumentów:
a/  wykazu  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  i  będą 
odpowiedzialne za świadczenie robót, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat 
ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do 
wykonania zamówienia – załącznik Nr 5,
5/  W celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca znajduje  się  w sytuacji  ekonomicznej  i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:
a/ sprawozdanie finansowe a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu 
albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego, innych dokumentów określających obroty, zobowiązania i należności – 
za  okres  nie  dłuższy  niż  trzy  ostatnie  lata  obrotowe  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy – za ten okres,
6/ Inne wymagane dokumenty:
a/ formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1,
b/ oświadczenie o spełnianiu wymogów art.22 ust.1 ustawy – załącznik Nr 3



c/ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2
d/ dowód wpłacenia wadium,
e/ kosztorys ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 8, 
f/  wykaz  części  zamówienia,  których  wykonanie  Wykonawca  zamierza  powierzyć 
podwykonawcom,  z  wykorzystaniem  wzoru  –  załącznik  Nr  9  /jeżeli  Wykonawca 
zamierza całość robót wykonać we własnym zakresie wpisuje - nie dotyczy/,
g/ parafowany projekt umowy (każda strona)  wraz z wypełnionym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym – załącznik Nr 10.
7/  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt b, e i 
f, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, albo że nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu.
8/ Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 oraz 
w pkt 1 ppkt d, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9/  Oświadczenia  i  zaświadczenia  składane  w  trakcie  postępowania,  stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,  co  do  których  Wykonawca  zastrzega,  nie  później  niż  w  terminie 
składania  ofert,  że  nie  mogą  być  udostępniane,  muszą  być  oznaczone  klauzulą: 
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r Nr 47, poz.211 z późniejszymi 
zmianami).”
Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w  ofercie: nazwy 
oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności.
 10/  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  (np.  w 
konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a/   Wykonawcy  przedłożą  wraz  z  oferta  umowę  określającą  strony  umowy,  cel 
działania,  okres  ważności  umowy,  sposób  ich  współdziałania,  zakres  prac 
przewidzianych  do  wykonania  przez  każdego  z  nich,  sposób  odpowiedzialności 
/wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców/,
b/  w  odniesieniu  do  wymagań  postawionych  przez  Zamawiającego,  każdy  z 
Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oddzielnie  musi 
udokumentować:
-  że  nie  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.24  ust.1  pkt  1-9  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych
-  przynajmniej  w 50  % spełnia  warunki  w  zakresie  doświadczenia  zawodowego, 
posiadanego potencjału  technicznego oraz osiągniętego  obrotu w zakresie  robót 
budowlanych, określonych w rozdziale V pkt 1 ppkt b, c oraz e,



c/  Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  /lidera/  do 
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia 
publicznego.  Umocowanie  może  wynikać  z  treści  umowy  konsorcjum lub  zostać 
przedłożone  oddzielnie  wraz  z  ofertą  /uwaga:  treść  pełnomocnictwa  powinna 
dokładnie określać zakres umocowania/,
d/  zapisy  SIWZ dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być 
złożone przez każdy podmiot.
11/ Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany  wykazać  odpowiednio,  nie  później  niż  na  dzień  składania  ofert, 
spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1, i brak podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych.
12/ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia  lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim  stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu 
zamówienia.
13/ Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
może  przedstawić  inny  dokument,  który  w  wystarczający  sposób  potwierdza 
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
14/  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych  przez  zamawiającego  oświadczeń  lub  dokumentów,  lub  którzy  nie 
złożyli  pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli  wymagane  oświadczenia  i  dokumenty 
zawierające  błędy  lub  którzy  złożyli  wadliwe  pełnomocnictwa,  do  złożenia  ich  w 
wyznaczonym terminie,  chyba, że mimo ich złożenia   oferta  Wykonawcy podlega 
odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Złożone  na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez  Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu oraz wymagań określonych 
przez Zamawiającego, nie później  niż  w dniu,  w którym upłynął termin składania 
ofert.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 
a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami

1/ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują  pisemnie.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje 
przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w 
terminie,  jeżeli  ich  treść  dotarła  do  adresata  przed  upływem  terminu  i  została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
2/  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekaże niezwłocznie 



wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją także na stronie 
internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach,  zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  informuje  o  tym 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza taką informację na stronie 
internetowej .
3/ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.
4/ Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku.
5/ Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
6/ Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Wójt Gminy Jacek Oglęcki
Urząd Gminy Grudusk 
tel.(023)671-50-12 w godz.8oo-16oo

tel.kom. 606413384

VIII.Wymagania dotyczące wadium

1/  Wykonawca  przystępujący  do  przetargu  zobowiązany  jest  wnieść  wadium 
przetargowe w wysokości 5.000 zł /słownie: pięć tysięcy/, przed upływem terminu 
składania ofert.
2/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a/ pieniądzu
b/  poręczeniach  bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c/ gwarancjach bankowych
d/ gwarancjach ubezpieczeniowych
e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3pkt 4 lit.b 
ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości /Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn.zm./.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto 
Urzędu Gminy Nr 07822000040000016920000001 w Banku Spółdzielczym 
w Grudusku.
4/ Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin 
uznania na rachunku zamawiającego.
5/ Wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie 
Urzędu Gminy Grudusk – I piętro, przed upływem terminu składania ofert.
6/  Z  treści  gwarancji  /poręczenia/  musi  jednoznacznie  wynikać  jaki  jest  sposób 
reprezentacji  Gwaranta.  Gwarancja  musi  być  podpisana  przez  upoważnionego 
/upełnomocnionego/  przedstawiciela  Gwaranta.  Podpis  winien  być  sporządzony  w 
sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 
czytelny  /z  podaniem  imienia  i  nazwiska/.  Z  treści  gwarancji  winno  wynikać 



bezwarunkowe,  na  każde  pisemne  żądanie  zgłoszone  przez  Zamawiającego  w 
terminie  związania  z  ofertą,  zobowiązanie  Gwaranta  do  wypłaty  zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
7/ Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.
8/ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano.
9/  Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium,  na  wniosek  Wykonawcy,  który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10/ Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 7,  jeżeli  w wyniku rozstrzygnięcia  odwołania 
jego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza.  Wykonawca wnosi  wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego.
11/ Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z  odsetkami 
wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12/  Zamawiający  zatrzymuje  wadium   wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca  w 
odpowiedzi  na  wezwanie,  nie  złoży  żądanych  dokumentów,  oświadczeń  lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni,  że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie.
13/Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:
a/ odmówił  podpisania  umowy w sprawie zamówienia  publicznego na warunkach 
określonych w ofercie
b/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy
c/  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX.Termin związania  ofertą

1/ Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.
2/   Bieg  terminu  związania  z  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem  terminu 
składania  ofert.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może 
przedłużyć  termin  związania  z  ofertą,  z  tym że  Zamawiający  może tylko  raz,  co 
najmniej  na  3  dni  przed  upływem  terminu  związania  ofertą,  zwrócić  się  do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie  dłużej  jednak niż  60 dni.  Odmowa wyrażenia  zgody na przedłużenie  terminu 
związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
3/  Przedłużenie  okresu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym 
przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z 
wniesieniem  nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli 
przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.



X.Opis sposobu przygotowania oferty

1/ Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do 
SIWZ.
2/ Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Umożliwia się Wykonawcom 
złożenie  ofert  równoważnych  w  stosunku  do  towarów  wyszczególnionych  w 
przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym ślepym) za pomocą znaków towarowych, 
patentu lub pochodzenia.
3/  Oferta  powinna  być  napisana  w  języku  polskim,  na  maszynie  do  pisania, 
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz złożona w jednym egzemplarzu.
4/ Oferta powinna być podpisana przez osobę/y/ upoważnioną do reprezentowania
 Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadające cenie 
oferty.
5/  Wykonawca  ma  prawo  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Złożenie  przez  jednego 
Wykonawcę  więcej  niż  jednej  oferty  lub  oferty  zawierającej  rozwiązania 
alternatywne, spowoduje jej odrzucenie.
6/ Formularz ofertowy i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być 
podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy.
a/ w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być  poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy,
b/  poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  winno  być  sporządzone  w  sposób 
umożliwiający  identyfikację  podpisu  (np.  wraz  z  imienną  pieczątką  osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
c/ w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
7/ Pożądane jest aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 
była ponumerowana kolejnymi numerami.
8/  Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemożliwiający samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich).
9/ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) 
muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osoby(ę) podpisujące(ą) 
ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
10/  Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  art.96  ust.3  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych,  oferty  składane w postępowaniu o zamówienie  publiczne  są jawne i 
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału 
w  postępowaniu  po  upływie  terminu  ich  składania.  Wyjątkiem  są  informacje 
stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
a/  przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu  art.11  ust.4  ustawy z  dnia  16 
kwietnia  1993  r  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U.  Nr  47  poz.211  z 
późniejszymi  zmianami),  rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej 



informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne 
informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  co do których przedsiębiorca  podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, 
iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania,
b/ stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym,
c/ Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem; 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty.
Uwaga:
d/  zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w 
rozumieniu w/w ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 
ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
e/  Wykonawca  w  szczególności  nie  może  zastrzec  informacji  dotyczących  ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofercie (por.art.86 ust.4 ustawy).
11/  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12/ W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
a/  ich  oferta  musi  być  podpisana  w  taki  sposób,  by  prawnie  zobowiązywała 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
b/  wszelka  korespondencja  oraz  rozliczenia  dokonywane  będą  wyłącznie  z 
pełnomocnikiem (liderem)
c/ wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę”;  w  miejscu  „np.  nazwa  i  adres  Wykonawcy”  należy  wpisać  dane 
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
13)  Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętym  nieprzejrzystym  opakowaniu  (kopercie) 
zaadresowanej na adres Zamawiającego.
a/ kopertę należy zaadresować jak niżej:           
   Gmina Grudusk 
Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne: „Budowa skweru rekreacyjnego na działce 
Nr 271/2 położonej w Grudusku przy ul.Ciechanowskiej oraz skweru osiedlowego  na działce Nr 

605 położonej w Grudusku przy ul.Mościckiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – działanie: Odnowa i Rozwój Wsi pn: Wykorzystanie walorów naturalnych 

miejscowości Grudusk do urządzenia miejsc rekreacji i wypoczynku”

Nie otwierać przed 20 sierpnia 2010 r  godz.1015

  b/ koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy,
c/ ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, należy 
przygotować  w  sposób  określony  w  ppkt  a  i  b  oraz  przesłać  w  zewnętrznym 
opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób:
Urząd Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne: „Budowa skweru rekreacyjnego na działce 
Nr 271/2 położonej w Grudusku przy ul.Ciechanowskiej oraz skweru osiedlowego  na działce Nr 
605 położonej w Grudusku przy ul.Mościckiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – działanie: Odnowa i Rozwój Wsi pn: Wykorzystanie walorów naturalnych 
miejscowości Grudusk do urządzenia miejsc rekreacji i wypoczynku”

Dostarczyć do pokoju Nr 4 I piętro do dnia 20 sierpnia 2010 r  godz.10oo



d/ konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty 
jako  zwykłej  korespondencji  i  nie  dostarczenie  jej  na  miejsce  składania  ofert  w 
terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca,
e/ wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z 
numerem, jakim oznakowana została oferta.
14/ Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
15/  Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  musi  być  złożone  wg takich  samych 
zasad jak składana oferta,  tj.  w zamkniętej  kopercie,  odpowiednio oznakowane z 
dopiskiem „ZMIANA”. 
16/  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad 
jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie  „WYCOFANIE”.

XI.Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert

1/  Oferty należy składać  w Urzędzie Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54, I 
piętro, pokój Nr 4, w terminie do dnia 20 sierpnia 2010 r do godz.10oo

2/ Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3/ Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego 
pod  warunkiem  dostarczenia  ich  przez  pocztę  do  Urzędu  Gminy  Grudusk  przed 
upływem terminu składania ofert.
4/ Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  20  sierpnia  2010  r  godz.1015 w  sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Grudusk – II piętro.
Otwarcia ofert oraz ich oceny dokona Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem 
Nr 81/2004 Wójta Gminy Grudusk z dnia 21 kwietnia 2004 roku.
5/ Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert..
6/ Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do ofert.
7/ Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofanych nie 
będą otwierane.
8/  Podczas  otwarcia  ofert  zamawiający  poda  nazwy  (firmę)  oraz  adres 
Wykonawców, których oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące  ceny 
oferty,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności 
zawarte w ofercie.  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu 
ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informacje z sesji 
otwarcia ofert.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

1/ Zaleca się, aby Wykonawca zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty 
wraz z dokonaniem wizji lokalnej terenu przyszłej budowy.
2/ Cena oferty jest ceną ryczałtową.
3/  Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (kosztorys 
ślepy),  dokumentację  projektową,  specyfikację  techniczną  wykonania  robót  oraz 
warunkami umowy.



4/ Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej oraz w celu uzyskania porównywalności
ofert, Wykonawca sporządzi i załączy do oferty kosztorys ofertowy, uwzględniający 
wszystkie  asortymenty  robót  ujęte  w  przedmiarze  robót  (kosztorysie  ślepym), 
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru 
robót oraz warunkami umowy.
5/  Cena  ofertowa  powinna  obejmować  również  wynagrodzenia  za  wszystkie 
obowiązki  przyszłego  Wykonawcy  niezbędne  do  zrealizowania  przedmiotu 
zamówienia  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  miedzy  innymi  koszty  z  tytułu: 
ubezpieczenia  budowy,  obsługi  geodezyjnej,  inwentaryzacji  geodezyjnej 
powykonawczej,  wykonania  i  utrzymania  zaplecza  budowy,  ogrodzenia  budowy, 
opłaty związanej z zajęciem pasa drogowego, organizacją ruchu, doprowadzenia i 
zużycia  wody  i  energii  elektrycznej,  prób  i  badań,  itp.  oraz  inne  czynniki,  nie 
wymienione  bezpośrednio  w  kosztorysie  ślepym  a  niezbędne  do  wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
W/w  wynagrodzenie  powinno  być  wkalkulowane  w  ceny  jednostkowe  robót 
poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego.               
6/  Pominięcie w wycenie jakichkolwiek robót ujętych w dokumentacji  projektowej 
nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ich  wykonania  bez  żądania  dodatkowego 
wynagrodzenia.
7/  Wykonawca  określi  ceny  jednostkowe  na  wszystkie  elementy  zamówienia, 
wymienione w kosztorysie ślepym.
8) Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony według następujących zasad:
a/ kosztorys powinien być sporządzony w formie zestawienia pozycji  z podaniem 
ilości, cen jednostkowych robót (pozycji, wartości (według załącznika Nr 6 do SIWZ)
b/  stawka  roboczogodziny,  narzut  kosztów  zakupu,  narzut  kosztów  pośrednich, 
narzut zysku i stawka podatku VAT – pokazane tylko na stronie tytułowej,
c/ podsumowanie działów i całego kosztorysu do dwóch miejsc po przecinku
9/ Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 
pozycjach występujących w kosztorysie.
10/ Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach, określonych 
przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu, spowoduje odrzucenie 
oferty. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach 
jednostkowych.
11/  Ostateczną  cenę  oferty  stanowi  suma  wartości  poszczególnych  pozycji 
kosztorysu ofertowego.
12/  Cena  oferty  musi  być  podana  w PLN cyfrowo  i  słownie,  z  wyodrębnieniem 
należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
13) Cena może być tylko jedna.
14/ Cena oferty określona przez Wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności 
umowy i nie będzie podlegała zmianom. 

 
XIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 
przy  wyborze oferty,  wraz  z  podaniem kryteriów  i  sposobu 
oceny ofert

1/ Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa na 
podstawie analizy dokumentów złożonych  w ofertach.



2/  Członkowie  Komisji  Przetargowej  ocenią  poszczególne  oferty  kierując  się 
kryterium:

- cena: 100%
3/ Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej, według formuły:

                                             
                                             cena najniższa
   punktacja badanej oferty =  --------------------       x 100
                                             cena badanej oferty

4/  Zamawiający udzieli  zamówienia Wykonawcy , którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza / najtańsza/ w oparciu o podane kryterium.
5/  W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści i złożonych ofert.
6/  Zamawiający  poprawi  w  ofercie  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  nie  powodujące 
istotnych zmian treści oferty. O dokonanych czynnościach zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7/  W  sytuacji,  gdy  Zamawiający  nie  będzie  mógł  dokonać   wyboru   oferty 
najkorzystniejszej  ze względu na to, że zostały złożone oferty  o takiej samej cenie , 
wezwie on Wykonawców, którzy złożyli  te oferty, do złożenia w określonym przez 
niego terminie ofert dodatkowych.
8/ Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.
9/ Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli:
a/ jest niezgodna z ustawą,
b/ jej  treść nie odpowiada treści  SIWZ, chyba, że zaistniałe omyłki nie powodują 
zmian treści oferty,
c/  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e/  została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia,
f/ zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP,
h/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10/ Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a/ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b/  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  jaką  Zamawiający  może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć 
te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c/ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć



e/ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f/  w  przypadku,  kiedy  środki  pochodzące  z  budżetu  Unii  Europejskiej,  które 
Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  dofinansowanie  zamówienia,  nie  zostaną 
przyznane.
11/ O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
       zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a/ ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert,
b/ złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
12/ O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn 
leżących  po  stronie  Zamawiającego,  Wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty  nie 
podlegające  odrzuceniu,  przysługuje  roszczenie  o  zwrot  uzasadnionych  kosztów 
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
13/  W  przypadku  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
Zamawiający  na wniosek Wykonawcy,  który  ubiegał  się o udzielenie  zamówienia, 
zawiadamia o wszczęciu tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia.

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

1/  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli ofert o:
a/ 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 
miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne
c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
d/ terminie, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia 
publicznego.
2/  W/w informacja zamieszczona zostanie na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
3/  W zawiadomieniu  wysłanym do  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana 
zamawiający  określi  termin  i  miejsce  podpisania  umowy.  Umowa  może  zostać 
zawarta  w  terminie  nie  krótszym niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o 
wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  w 
sposób  określony  w  art.27  ust.2,  albo  10  dni  –  jeżeli  zostało  przesłane  w  inny 
sposób. 



4/  Zamawiający  może zawrzeć  umowę w sprawie zamówienia  publicznego przed 
upływem  terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli:

- złożono tylko jedną ofertę,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

5/  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia 
umowy  i  nie  wnosi  wymaganego   zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy, 
Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP.   
  
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego       
wykonania umowy

1/  Zamawiający  żądać  będzie  od  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana, 
wniesienia  zabezpieczenia   należytego wykonania  umowy w wysokości  5  % ceny 
całkowitej podanej w ofercie/ z podatkiem VAT/.
2/ Zabezpieczenie może być wnoszone  według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 
kilku  następujących  formach:  w  pieniądzu,  w  poręczeniach  bankowych  lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie 
kasy  jest  zawsze  zobowiązaniem  pieniężnym,  w  gwarancjach  bankowych  lub 
gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 
których mowa w art.6b ust.5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3/  Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaca  przelewem  na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4/ W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
3/ W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń powinny 
być one wystawione na okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji.
4/  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  będzie  musiało  być  wniesione 
przed podpisaniem umowy.
5)  Wniesienie  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy zostanie  zwrócone w 
terminach : 
a/ w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego całego zakresu objętego umową w 
wysokości 70 %,
b/ w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady w wysokości 30 %.
6/  Jeżeli  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  wniesione  w 
pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego,  na  którym  były  one  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty 
prowadzenia  rachunku oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek 
wykonawcy.
7/  Zamawiający  może  wstrzymać  się  ze  zwrotem  zabezpieczenia  należytego 
wykonania  umowy,  jeżeli  w  dacie  upływu  terminu  zwrotu  Wykonawca  będzie  w 
trakcie  usuwania  wad.  W  tym  przypadku  zwrot  nastąpi  w  następnym  dniu  po 
zakończeniu i odbiorze usuniętych wad.



XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną
 wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
 w sprawie zamówienia publicznego

1/  Umowa  zostanie  zawarta  na  warunkach  określonych  we  wzorze  /  projekcie 
umowy/  załączonym do SIWZ- załącznik nr 10. W sporządzonej ofercie Wykonawca 
musi uwzględnić zapisy wzoru umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
 przysługujących Wykonawcy w toku
 postępowania o zamówienie publiczne

1/  Od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  Zamawiającego  podjętej  w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, Wykonawcy przysługuje 
odwołanie.
2/ Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 
zapytania o cenę,

- opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.

3/  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynności  lub  zaniechanie  czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać 
zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4/ Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo  elektronicznej,  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym, 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5/ Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
6/ Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art.27 ust.2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.
7/ Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  Specyfikacji  na  stronie 
internetowej.
8/ Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7, w terminie 5 dni od 
dnia,  w  którym powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9/  Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom 
postępowania  odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego 
dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.



10/  Skargę  wnosi  się  za  pośrednictwem Prezesa  Izby w terminie  7 dni  od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
11/ Pozostałe informacje na powyższy temat znajdują się w dziale VI-środki ochrony 
prawnej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XIII. Postanowienia końcowe.

1/ Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. 
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub  unieważnieniu  postępowania,  z  tym  że  oferty  udostępnia  się  od  chwili  ich 
otwarcia.  Udostępnienie  zainteresowanym  dokumentów  odbywać  się  będzie  wg 
poniższych zasad:
a/ Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
b/ Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c/  Zamawiający  wyznaczy  członka  Komisji  Przetargowej,  w  którego  obecności 
udostępnione zostaną dokumenty,
d/ udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w 
czasie godzin jego urzędowania,
e/  na  wniosek  Wykonawcy,  Zamawiający  przesyła  kopię  protokołu  wraz  z 
załącznikami  pocztą,  faxem  lub  drogą  elektroniczną,  zgodnie  z  wyborem 
Zamawiającego
2/  W sprawach  nieuregulowanych,  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  –  Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Załączniki do SIWZ -  nr:
1. Druk oferty /formularz oferty/,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Druk oświadczenia o spełnieniu wymogu art.22 ust.1 ustawy,
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
5. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą 
     odpowiedzialne  za świadczenie robót, kontrolę jakości wraz z informacjami na
     temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
     niezbędnych do wykonania zamówienia                                                  
6.  Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie 
    posiada Wykonawca, 
7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania 
     ofert robót budowlanych, odpowiadających swoją   wartością i rodzajem  
     usługom    stanowiącym przedmiot zamówienia
8. Przedmiar robót / ślepy kosztorys/ , formularz cenowy,
9. Wykaz  części  zamówienia,  których  Wykonawca  zamierza  powierzyć 

podwykonawcom,
10.Projekt umowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla projektu: 

„Urządzenie miejsc rekreacji i wypoczynku przy wykorzystaniu walorów 
         naturalnych miejscowości Grudusk”



                                                                                            
                                                                                              Załącznik Nr 1

                                  
O F E R T A

Nazwa oferenta:

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

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

Siedziba oferenta:

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

Nr tel/fax.........................................................................................................

Składa  ofertę  dla:  Gminy  Grudusk w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  – 
przetargu nieograniczonego
„„Budowa skweru rekreacyjnego na działce Nr 271/2 położonej w Grudusku przy ul.Ciechanowskiej 
oraz skweru osiedlowego  na działce Nr 605 położonej w Grudusku przy ul.Mościckiego, w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie: Odnowa i Rozwój Wsi pn: Wykorzystanie 
walorów naturalnych miejscowości Grudusk do urządzenia miejsc rekreacji i wypoczynku”

”

Wartość oferty wynosi:
                                       

netto……………………………………………zł
                                      

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

brutto……………………………………………zł

Słownie złotych:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

 

                                                                           ...........................................................................
                                                                                                                 (pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)



                                                                                               Załącznik Nr 2

Zgodnie z art.44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), oświadczamy, że:

  
1/  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie  wnosimy  do  niej 
zastrzeżeń                      
2/ uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały czas wskazany w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy
3/ przedmiot  zamówienia  reprezentowana  przez  nas  firma  wykona  bez/przy  udzia/łu/le*) 

podwykonawców
4/ wadium w kwocie …………………… zostało wniesione w dniu…………………………..
w formie:

- pieniądza*)

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym*)

- gwarancji bankowych*)

- gwarancjach ubezpieczeniowych*)

- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z 
dnia  9  listopada  2000 r  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 109 poz.1158 z późn.zm.)*)

5/  zawarty  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  projekt  umowy  został  przez  nas 
zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na 
warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
6/ jesteśmy świadomi, że wadium zatrzyma Zamawiający w przypadku:

- odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie

- Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy
7/ wszystkie informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały dokładnie 
sprawdzone
8/  oferent pozostaje  związany z  ofertą  przez  okres  30 dni,  bieg terminu rozpoczyna  się  wraz z 
upływem terminu składania ofert
9/  oferent przyjmuje do wiadomości,  że Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów w związku z 
przygotowaniem i złożeniem oferty.
10/ w załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

……………………………………….                                  ……………………………………………….
        (miejscowość, data)                                                        (pieczęć, podpisy osoby/osób upoważnionych)

*) – niepotrzebne skreślić



                                                                                

Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE

w trybie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759)

Nazwa oferenta …………………………………………………………………………………………….

Adres oferenta ……………………………………………………………………………………………..

Nr tel/fax……………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zgodnie z art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, firma, 
którą reprezentuję:
1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także 
    dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie
    zamówienia,

Data…………………………..                                   ……………………………………………
                                                                             (pieczęć i podpis osoby/osób
                                                                                                               upoważnionych)

 



                                                                      
                                                                              

          

                                                                                           Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa oferenta …………………………………………………………………………………………….

Adres oferenta ……………………………………………………………………………………………..

Nr tel/fax……………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam,  że  w  stosunku do  firmy,  którą  reprezentuję,  brak  jest  podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i 2 – 
Prawa zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i 
oświadczenia  wskazane przez  Zamawiającego w Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia.

                                                                     
Data…………………………..                                   ……………………………………………
                                                                             (pieczęć i podpis osoby/osób
                                                                                                               upoważnionych)



(pieczęć wykonawcy)                                                                                            Załącznik Nr 5

WYKAZ
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

  Lp        Nazwisko i imię Posiadane
kwalifikacje/uprawnienia

Zakres
powierzonych 

czynności

    1   Kierownik budowy

    2

    3

    4

    5

W załączeniu dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i 
wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia.

……………………………………                                …………………………………………..
              (data)                                                                      (podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych
                                                                                              w dokumencie do występowania w obrocie
                                                                                              prawnym lub posiadających pełnomo-
                                                                                              cnictwo)

                    
                                                                        



(pieczęć wykonawcy)                                                                               

                                                                                                                            Załącznik Nr 6

WYKAZ
niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada 

Wykonawca

Nazwa sprzętu Ilość Forma własności (np.własny,
dzierżawiony)

…………………………………………….                                           ………………………………………………………………
                (data)                                                                  (podpisy i pieczęć osoby/osób wskazanych
                                                                                            do występowania w obrocie prawnym lub
                                                                                            posiadających pełnomocnictwo)



                                                                        

                                                      

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                        Załącznik Nr 7
                                        

WYKAZ
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 

wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty 
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

Nazwa i adres
zamawiającego

Rodzaj 
wykonanych

robót

Data 
wykonanych

robót

Wartość 
wykonanych 

robót
brutto w zł

Miejsce 
wykonanych 

robót

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie.

……………………………………                              ……………………………………………….
                  (data)                                                                          (podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych
                                                                                                      w dokumencie uprawniającym do występowania
                                                                                                      w obrocie prawnym lub posiadających pełnomo-
                                                                                                      cnictwo)
                                                                                                      



                                  
                                                                                  

                                                                                            

                                                                                                 
                                                                                        Załącznik Nr 8

                                 

Przedmiar robót
(kosztorys ofertowy „ślepy”)



Aranżacja terenów zieleni – sadzenie drzew, krzewów, sianie trawników
– skwer rekreacyjny 

Lp Normatyw Opis

Robocizna Materiały SprzętNazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Cena 
jedn.

Obiekt 1 . Skwer rekreacyjny

Element 1.  1. Zieleń
Opis:
Wspólnik Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych;
77.21.16.00 – Sadzenie drzew; 77.31.41.00 – Usługi w zakresie trawników

1.1.1 KNR
02-01-0210-0400

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km.
Dowiezienie ziemi urodzajnej pod trawnik, rabaty różane i bylinowe

Obmiar = 173.50 m3
Robocizna razem Jm. r-g 0.1768 1.00 30.6748 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Samochód samowyładowczy 5 t Jm.m-g 0.1930 1.00 33.4855 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Koparka gąsienicowa 0.60 m3 Jm.m-g 0.0680 1.00 11.7980 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1.1.2. KNR

02-01-0214-0400
Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych 
kat.III-IV

Obmiar = 173.50 m3
Samochód samowyładowczy 5 t Jm.m-g 0.0152 1.00 2.6372 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1.1.3. Analiza własna Koszt ziemi urodzajnej

Obmiar = 173.50 m3
Ziemia urodzajna Jm.m3 1.0800 1.00 187.3800 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
1.1.4. KNR

02-21-0218-0200
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim

Obmiar = 173.50 m3
Robocizna razem Jm.r-g 1.5949 1.00 276.7152 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
1.1.5. KNR

02-21-0302-0600
Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowita zaprawą śr./głębok.0.7 m
Sadzenie drzew liściastych z bryłą (doniczkowe) wg poniższego zestawienia

Obmiar = 31.00 szt



Robocizna razem Jm.r-g 1.4388 1.00 44.6028 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ziemia urodzajna (humus) Jm.m3 0.2770 1.00 8.5870 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0200 1.00 0.6200 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Acer platanoides – kon zwyczjany, wys. 280-300 cm, C30 Jm.szt 0.0323 1.00 1.0013 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Aesculus carnea „Briotil”” – kasztanowiec czerwony „Briotil”, 
wys.200-220 cm, C25

Jm.szt 0.3871 1.00 12.0001 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Betula pendula – brzoza brodawkowa, wys. 280-300 cm, C30 Jm.szt 0.0968 1.00 3.0008 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Carpinus betulus – grab pospolity, wys.160-180 cm, C20 Jm.szt 0.0323 1.00 1.0013 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Catalpa bignonioides – surmia bignoniowa, wys. 200-220 cm, 
C25Pa

Jm.szt 0.0645 1.00 1.9995 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Fraxinus excelsior – jesion wyniosły, wys. 200-240 cm, C25 Jm.szt 0.0323 1.00 1.0013 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Magnolia soulengeana „Alexandrina” – magnolia Soulange,a 
“Alexandrina”, wys. 180-200 cm, C15

Jm.szt 0.0323 1.00 1.0013 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Malus “Ola” – jabłoń „Ola”, wys. 180-200 cm, C15 Jm.szt 0.0323 1.00 1.0013 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Platanu x hispanica – platan klonolistny, wys. 200-220 cm, 
C12

Jm.szt 0.0645 1.00 1.9995 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Prunus cerasifera „Pissardii” – śliwa wiśniowa „Pissardii”, wys. 
180-220 cm, C10

Jm.szt 0.0323 1.00 1.0013 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Quercus robur – dąb szypułkowy, wys. 240-260 cm, C30 Jm.szt 0.0323 1.00 1.0013 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Quercus rubra – dąb czerwony wys. 260-280 cm, C20 Jm.szt. 0.0323 1.00 1.0013 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Sorbus aucuparia – jarząb pospolity, wys. 220-240 cm, C12 Jm.szt 0.0968 1.00 3.0008
Tilia cordata – lipa drobnolistna, wys. 300-320 cm, C25 Jm.szt 0.0323 1.00 1.0013
1.1.6. KNR

02-21-0323-0400
Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m.
Sadzenie drzew iglastych z bryłą (doniczkowe) wg poniższego zestawienia.

Obmiar = 13.00 szt
Robocizna razem Jm.r-g 0.7717 1.00 10.0321 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ziemia urodzajna ( humus) Jm.m3 0.0880 1.00 1.1440 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0100 1.00 0.1300 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Abies alba – jodła pospolita, wys. 160-180 cm, C30 Jm.szt 0.0769 1.00 0.9997 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Larix decidua – modrzew europejski, wys. 250-280 cm, C25 Jm.szt 0.2308 1.00 3.0004 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Picea abies – świerk pospolity, wys. 120-140 cm, C7,5 Jm.szt 0.1538 1.00 1.9994 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Picea pungens glauca – świerk kłujący srebrny, wys. 150-180 
cm, C40

Jm.szt 0.2308 1.00 3.0004 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Pinus sylvestris – sosna pospolita, wys. 80-100 cm, C30 Jm.szt 0.1538 1.00 1.9994 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pseudotsuga menziesii – daglezja, wys. 150-180 cm, C15 Jm.szt 0.1538 1.00 1.9994 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.1.7. KNR

02-21-0302-0400
Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m.
Sadzenie krzewów liściastych z bryłą (doniczkowe) wg poniższego zestawienia

Obmiar = 194.00 szt



Robocizna razem Jm.r-g 0.4312 1.00 83.6528 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ziemia urodzajna (humus) Jm.m3 0.0220 1.00 4.2680 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0100 1.00 1.9400 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Azalea (Rododendron) – azalia, wys. 50-60 cm, C4 Jm.szt 0.0309 1.00 5.9946 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Berberis thunbergii „Atropurpurea Nana” – berberys 
Thunberga „Artopurpurea”, wys. 20-25 cm, C2

Jm.szt 0.1546 1.00 29.9924 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Berberis thunbergii „Rose Glow” – berberys Thunbergia „Rose 
Glow”, wys. 30-40 cm, C2

Jm.szt 0.0567 1.00 10.9998 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Buddleja davidii – budleja Dawida, wys. 50-70 cm, C3 Jm.szt 0.0206 1.00 3.9964 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Cornus stolonifera „Kelseyi” – dereń rozłogowy „Kelseyi”, wys. 
20-30 cm, C3

Jm.szt 0.0515 1.00 9.9910 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Cotoneaster horizontalis – irga pozioma, wys. 30-40 cm, C3 Jm.szt 0.1031 1.00 20.0014 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Forsythia „Maluch” – forsycja „Maluch”, wys. 50-60 cm, C7,5 Jm.szt 0.0361 1.00 7.0034 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Mahonia aquifolium – mahonia pospolita, wys. 30-40 cm, C2 Jm.szt 0.0412 1.00 7.9928 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Philadelphus coronarius – jaśminowiec wonny, wys. 30-40 cm, 
C3

Jm.szt 0.0155 1.00 3.0070 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Physocarpus opulifolius „Luteus” – pęcherznica kalinolistna 
„Luteus”, wys. 60-80 cm, C3

Jm.szt 0.0155 1.00 3.0070 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Potentilla fruticosa „Goldstar” – pięciornik krzewiasty 
„Golldstar”, wys. 35-40 cm, C3

Jm.szt 0.1289 1.00 25.0066 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Rhododendron „Catawbiense Grandiflorum” - różanecznik, 
wys. 70-80 cm, C15

Jm.szt 0.0309 1.00 5.9946 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Spiraea x cinerea „Grefsheim” – tawuła szara „Grefsheim”, 
wys. 30 – 40 cm, C3

Jm.szt 0.0258 1.00 5.0052 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Spiraea japonica „Golden Princess” – tawuła japońska “Golden 
Princess”, wysk. 30-40 cm, C2

Jm.szt 0.1804 1.00 34.9976 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Syringa vulgaris – bez lilac, wys. 100-120 cm, C12 Jm.szt 0.0567 1.00 10.9998 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Weigela „Red Prince” – krzewuszka „Red Prince”, wys. 40-60 
cm, C2

Jm.szt 0.0515 1.00 9.9919 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.1.8. KNR
02-21-0323-0400

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m.
Sadzenie krzewów iglastych z bryłą (doniczkowe) wg poniższego zestawienia.

Obmiar = 28.00 szt
Robocizna razem Jm.r-g 0.7717 1.00 21.6076 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Ziemia urodzajna (humus) Jm.m3 0.0880 1.00 2.4640 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0100 1.00 0.2800 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Pinus mugo „Pumilio” – sosna górska „Pumilio”, wys. 20-30 
cm, C3

Jm.szt 0.3571 1.00 9.9988 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Thuja occidentalis „Globosa” – żywotnik zach. „Globosa”, wys. 
40-60 cm, C10

Jm.szt 0.3571 1.00 9.9988 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx



Thuja occidentalis „Golden Globe” – żywotnik zach, „Golden 
Globe”, wys. 30-40 cm, C5

Jm.szt 0.1071 1.00 2.9988 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Thuja occidentalis „Yellow Ribbon” – żywotnik zach. „Yellow 
Ribbon”, wys. 120-140 cm, C15

Jm.szt 0.1786 1.00 5.0008 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.1.9. KNR
02-21-0331-0500

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. do 45 cm w gruncie kat.III z załkowitą zaprawą rowów.
Sadzenie żywopłotów liściastych bez bryły.

Obmiar = 140.00 szt
Robocizna razem Jm.r-g 0.2369 1.00 33.1660 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ziemia urodzajna (humus) Jm.m3 0.0360 1.00 5.0400 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0050 1.00 0.7000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ligustrum vulgare – ligustr pospolity, wys. 70-100 cm, bB Jm.szt 1.0000 1.00 140.0000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.1.10. KNR

02-21-0331-0500
Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. do 45 cm w gruncie kat.III z całkowita zaprawą rowów.
Sadzenie żywopłotów iglastych z bryłą.

Obmiar = 83.00 szt
Robocizna razem Jm.r-g 0.2369 1.00 19.6627 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ziemia urodzajna (humus) Jm.m3 0.0360 1.00 2.9880 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0050 1.00 0.4150 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Thuja occidentalis „Brabant” – żywotnik zach. „Brabant”, wys. 
120-140 cm, C10

Jm.szt 0.6988 1.00 58.0004 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Taxus media „Hicksii” – cis pośredni „Hicksii”, wys. 60-80 cm, 
C10

Jm.szt 0.3012 1.00 24.9996 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.1.11. KNR
02-21-0413-0400

Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 9 szt/m2.
Zakładanie rabaty bylinowej (norma wg KNR 9.45 szt/m2 co daje naddatek na jedna roślinę 3.95 %).

Obmiar = 11.00 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.2302 1.00 2.5322 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0400 1.00 0.4400 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Hosta – funkia, wys. 10-15 cm, P11 Jm.szt 5.1030 1.00 56.1330 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Lavandula angustifolia – lawenda wąskolistna, wys. 10-15 cm, 
P11

Jm.szt 4.2525 1.00 46.7775 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.1.12. KNR
02-21-0414-0900

Obsadzenie kwietników krzewami róż.

Obmiar = 594.00 szt
Robocizna razem Jm.r-g 0.2369 1.00 140.7186 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Glina Jm.m3 0.0060 1.00 3.5640 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Rosa – róża rabatowa, wys. 30-40 cm, bB Jm.szt 1.0500 1.00 623.7000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.1.13. KNR

02-21-0401-0500
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem.



Obmiar = 1046.60 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.2302 1.00 240.9273 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Nawóz ogrodniczy Jm.t 0.0001 1.00 0.1047 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Nasiona traw Jm.kg 0.0200 1.00 20.9320 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.1.14. KNR

02-21-0218-0100
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem na terenie płaskim.
Analogia: Rozścielenie torfu na posianej trawie gr. 0.5 cm

Obmiar = 5.23 m3
Robocizna razem Jm.r-g 1.0123 1.00 5.2943 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Torf ogrodniczy Jm.m3 1.0000 1.00 5.2300 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.1.15. KNR

02-21-0218-0100
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim.
Analogia: Rozścielenie pod drzewami i krzewami warstwy kory sosnowej gr. 7 cm

Obmiar = 28.42 m3
Robocizna razem Jm.r-g 1.0123 1.00 28.7696 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Kora sosnowa Jm.m3 1.0000 1.0 28.4200 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.1.16. KNR

02-02-0607-0300
Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kanałów, rowów itp.
Analogia: Rozłożenie agrowłókniny pod korę.

Obmiar = 392.00 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.1992 1.00 78.0864 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Agrowłóknina P50 Jm.m2 1.7000 1.00 666.4000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Materiały pomocnicze Jm.% 1.5000 1.00 1.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Środek transportowy Jm.m-g 0.0007 1.00 0.2744 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Razem pozycje
Podatek VAT 7 %
Ogółem  kosztorys

Aranżacja terenów zieleni – plac zabaw – skwer rekreacyjny



Lp Normatyw Opis

Robocizna Materiały SprzętNazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Cena 
jedn.

Obiekt 1 . Skwer rekreacyjny

Element 1.1. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci < 6 lat

Obmiar = 0.0000
1.1.1 Analiza własna Piaskownica kwadratowa 

200x200 z bali drewnianych 
sosnowych, impregnowana, z 
siedziskami ze sklejki

Jm.kpl - - 1.00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1.1.2. Analiza własna Huśtawka ważka – huśtawka 
tradycyjna o konstrukcji 
drewnianej z dwoma 
siedziskami ze sklejki oraz 
amortyzacją z opon

Jm. kpl - - 1.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1.1.3. Analiza własna Bujak sprężynowy – zabawka 
sprężynowa 1-osobowa, 
osadzona trwale w podłożu na 
stalowej sprężynie. Zabawka 
wykonana ze sklejki 
wodoodpornej, pomalowanej na 
różne kolory lub z tworzywa 
sztucznego, w kształcie 
zwierzątka lub pojazdu.

Jm.kpl - - 2.00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1.1.4. Analiza własna Zestaw zabawowy – w skład 
zestawu wchodzą:
1/ wieża z dachem 
dwuspadowym
2/ podest
3/ drabinka lub schodki z 
poręczami
4/ ślizg
5/ huśtawka wahadłowa z 
siedziskiem kubełkowym

Jm.kpl - - 1.00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Element 1.2. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci > 6 lat



Obmiar = 0.0000
1.2.1. Analiza własna Zestaw  zabawowy  –  w  skład 

zestawu wchodzą:
1/ 2 wieże z dachem 
dwuspadowym
2/ podesty różnej wysokości
3/ ściana z oponami
4/ 2 ślizgi
5/ lina do wspinania na belce
6/ 2 mosty wiszące na linach 
stalowych
7/ schody z poręczami

Jm.kpl - - 1.00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1.2.2. Analiza własna Huśtawka wahadłowa z dwoma 
siedziskami z opon wyposażona 
dodatkowo w drabinkę

Jm.kpl - - 1.00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Element 1.3. Bezpieczna wykładzina elastyczna

Obmiar = 0.000
1.3.1. KNR

02-31-0102-0100
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV – 10 cm głebok.koryta

Obmiar = 292.00 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.4287 1.00 125.1804 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t Jm.m-g 0.0433 1.00 12.6436 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1.3.2. KNR

02-31-0102-0200
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok.koryta
dodatek do grubości 29.3 cm kr x 5.86 tj.
15,0 cm – piasek
4,3 cm – płyta HIC 1,1 m

Obmiar = 84.50 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.1110 5.86 54.9639 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.3.3. KNR

02-31-0102-0200
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV – za każde dalsze 5 cm głebok.koryta
dodatek do grubości 35 cm x 5 tj.
15 cm – piasek
10 cm – beton B-7.5
10 cm – płyta HIC 2,5 m

Obmiar = 207.50 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.1110 5.00 115.1625 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.3.4 KNR

02-01-0212-0200
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km



Wywóz ziemi z korytowania

Obmiar = 97.39 m3
Robocizna razem Jm.r-g 0.0527 1.00 5.1325 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Samochód samowyładowczy 5 t Jm.m-g 0.2653 1.00 25.8376 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) Jm.m-g 0.0408 1.00 3.9735 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Koparko-spycharka 0.15 m3 Jm.m-g 0.1281 1.00 12.4757 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.3.5 KNR

02-31-01105-0100
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

Obmiar = 292.00 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.1232 1.00 35.9744 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0018 1.00 0.5256 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Piasek zwykły Jm.m3 0.0370 1.00 10.8040 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Materiały pomocnicze Jm.% 0.5000 1.00 0.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.3.6 KNR

02-31-0105-0200
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
dodatek do grubości 15 cm kr x 12

Obmiar = 292.00 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.0083 12.00 290832 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0006 12.00 2.1024 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Piasek zwykły Jm.m3 0.0123 12.00 43.0992 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Materiały pomocnicze Jm.% 0.5000 12.00 0.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.3.7 KNR

02-31-0109-0300
Podbudowa betonowa bez dylacji – grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Obmiar = 292.00 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.2385 1.00 69.6420 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0100 1.00 2.9200 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Krawędziaki iglaste kl.III Jm.m3 0.0005 1.00 0.1460 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Beton zwykły B-7,5 Jm.m3 0.1218 1.00 35.5656 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Materiały pomocnicze Jm.% 0.5000 1.00 0.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t Jm.m-g 0.1218 1.00 35.5656 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.3.8 KNR

02-31-0109-0400
Podbudowa betonowa bez dylacji – za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu
kr x (-2) korekta do grubości 10 cm

Obmiar = 292.00 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.0170 -2.00 -9.9280 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Beton zwykły B-7,5 Jm.m3 0.0102 -2.00 -5.9568 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t Jm.m-g 0.0034 -2.00 -2.00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.3.9 KNR

02-31-0502-0600
Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
Analogia:



Nawierzchnia elastyczna o krytycznej wysokości upadku HIC 1,1 m

Obmiar = 84.50 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.5166 1.00 43.6527 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Nawierzchnia elastyczna o krytycznej wysokości upadku HIC 
1,1 m

Jm.m2 1.0000 1.00 84.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Woda Jm.m3 0.0250 1.00 2.1125 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Piasek zwykły Jm.m3 0.0629 1.00 5.3150 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Materiały pomocnicze Jm.% 0.5000 1.00 0.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.3.10 KNR

02-31-0502-0600
Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
Analogia:
Nawierzchnia elastyczna o krytycznej wysokości upadku HIC 2,5 m

Obmiar = 207.50 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.5166 1.00 107.1945 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Nawierzchnia elastyczna o krytycznej wysokości upadku HIC 
2,5 m

Jm.m2 1.0000 1.00 207.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Woda Jm.m3 0.0250 1.00 5.1875 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Piasek zwykły Jm.m3 0.0629 1.00 13.0518 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Materiały pomocnicze Jm.% 0.5000 1.00 0.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Element 1.4. Wyposażenie dodatkowe

Obmiar = 0.0000
1.4.1. KNR

02-21-0607-0100
Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych – podpory żelbetowe
8 szt ławek (ujęto tylko robociznę)

Obmiar = 12.80 m
Robocizna razem Jm.r-g 4.8324 1.00 61.8547 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.4.2. KNR

02-21-0607-0200
Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych – obudowa drewniana siedzeniowa
8 szt ławek (ujęto tylko robociznę)

Obmiar = 12.00 m
Robocizna razem Jm.r-g 3.1515 1.00 37.8180 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.4.3. Analiza własna Dostawa:

Ławki dł. 150 cm o podstawie betonowej z siedziskiem i oparciem z drewna sosnowego impregnowanego, pomalowanego drewnochronem

Obmiar = 8 kpl
Ławki dł. 150 cm o podstawie betonowej z siedziskiem i 
oparciem z drewna sosnowego impregnowanego, 

Jm.kpl 1.0000 1.00 8.0000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx



pomalowanego drewnochronem
1.4.4. Analiza własna Stół podwójny do gry w szachy – stół betonowy z dwoma planszami do gry (2 plansze do gry w szachy lub 1 do gry w szachy i 1 do innej 

gry planszowej), z dwoma ławkami z drewna sosnowego impregnowanego, pomalowanego drwnochronem.

Obmiar = 1.00 kpl
Robocizna razem Jm.r-g 5.0000 1.00 5.0000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Stół betonowy z dwoma planszami do gry (2 plansze do gry w 
szachy lub 1 do gry w szachy i 1 do innej gry planszowej), z 
dwoma ławkami z drewna sosnowego impregnowanego, 
pomalowanego drewnochronem

Jm.kpl 1.0000 1.00 1.0000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.4.5 Analiza własna Kosze na śmieci – kosz betonowy z wkładem metalowym.

Obmiar = 6.00 kpl
Robocizna razem Jm.r-g 1.0000 1.00 6.0000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Kosz betonowy z wkładem metalowym Jm.kpl 1.0000 1.00 6.0000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.4.6. Analiza własna Tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw – tablica z daszkiem jednospadowym wykonana z impregnowanej palisady.

Słupy zakończone stopą kotwioną w gruncie za pomocą stóp betonowych.

Obmiar = 2.00 szt
Robocizna razem Jm.r-g 2.0000 1.00 4.0000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Beton zwykły B-1- (C8/10) Jm.m3 0.3000 1.00 0.6000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Tablica z daszkiem jednospadowym wykonana z 
impregnowanej palisady

Jm.szt 1.0000 1.00 2.0000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Materiały pomocnicze Jm.% 0.2000 1.0 0.2000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.4.7 Analiza własna Tablice informacyjne o roślinach – tablice opatrzone zdjęciem i opisem poszczególnych gatunków i odmian roślin posadzonych na terenie 

skweru

Obmiar = 46.00 szt
Robocizna razem Jm.r-g 0.7530 1.00 34.6380 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Tablice opatrzone zdjęciem i opisem poszczególnych 
gatunków i odmian roślin posadzonych na terenie skweru

Jm.szt 1.0000 1.00 46.0000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Materiały pomocnicze Jm.% 0.2000 1.00 0.2000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Razem pozycje
Podatek VAT 22 %
Ogółem  kosztorys



Aranżacja terenów zieleni – sadzenie drzew, krzewów, sianie trawników 
– skwer osiedlowy

Lp Normatyw Opis

Robocizna Materiały SprzętNazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Cena 
jedn.



Obiekt 1 . Skwer osiedlowy
                 Obmiar = 0.0000
Element 1.  1. Zieleń
Opis:
Wspólnik Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych;
77.21.16.00 – Sadzenie drzew; 77.31.41.00 – Usługi w zakresie trawników
1.1.1 KNR

02-01-0210-0400
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km.
Dowiezienie ziemi urodzajnej pod trawnik, rabaty różane i bylinowe

Obmiar = 43.80 m3
Robocizna razem Jm. r-g 0.1768 1.00 7.7438 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Samochód samowyładowczy 5 t Jm.m-g 0.1930 1.00 8.4534 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Koparka gąsienicowa 0.60 m3 Jm.m-g 0.0680 1.00 2.9784 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1.1.2. KNR

02-01-0214-0400
Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych 
kat.III-IV

Obmiar = 43.80 m3
Samochód samowyładowczy 5 t Jm.m-g 0.0152 1.00 0.6658 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1.1.3. Analiza własna Koszt ziemi urodzajnej

Obmiar = 43.80 m3
Ziemia urodzajna Jm.m3 1.0800 1.00 47.3040 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
1.1.4. KNR

02-21-0218-0200
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim

Obmiar = 43.80 m3
Robocizna razem Jm.r-g 1.5949 1.00 69.8566 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
1.1.5. KNR

02-21-0302-0600
Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowita zaprawą śr./głębok.0.7 m
Sadzenie drzew liściastych z bryłą (doniczkowe) wg poniższego zestawienia

Obmiar = 7.00 szt
Robocizna razem Jm.r-g 1.4388 1.00 10.0716 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ziemia urodzajna (humus) Jm.m3 0.2770 1.00 1.9390 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0200 1.00 0.1400 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Malus „Ola” – jabłoń „Ola”, wys. 180-200 cm, C15 Jm.szt 0.4286 1.00 3.0002 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Sorbus intermedia – jarząb szwedzki, wys. 220-240 cm, C15 Jm.szt 0.5714 1.00 3.9998 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.1.6. KNR

02-21-0323-0400
Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m.
Sadzenie drzew iglastych z bryłą (doniczkowe) wg poniższego zestawienia.

Obmiar = 3.00 szt



Robocizna razem Jm.r-g 0.7717 1.00 2.3151 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ziemia urodzajna ( humus) Jm.m3 0.0880 1.00 0.2640 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0100 1.00 0.0300 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Picea pungens glauca – świerk kłujący srebrny, wys. 150-180 
cm, C40

Jm.szt 0.6667 1.00 2.0001 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Pinus nigra – sosna czarna, wys. 120-140 cm, C30 Jm.szt 0.3333 1.00 0.9999 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.1.7. KNR

02-21-0302-0400
Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m.
Sadzenie krzewów liściastych z bryłą (doniczkowe) wg poniższego zestawienia

Obmiar = 52.00 szt
Robocizna razem Jm.r-g 0.4312 1.00 22.4224 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ziemia urodzajna (humus) Jm.m3 0.0220 1.00 1.1440 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0100 1.00 0.5200 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Berberis thunbergii „Rose Glow” – berberys Thunberga „Rose 
Glow”, wys. 50-60 cm, C2

Jm.szt 0.1923 1.00 9.9996 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Cornus alba „Elgantissima” – dereń biały „Elegantissima”, wys. 
60-80 cm, C5

Jm.szt 0.0577 1.00 3.0004 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Forsythia “Maluch” – forsycja “Maluch”, wys. 50-60 cm, C5 Jm.szt 0.0769 1.00 3.9988 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Physocarpus opulifolius “Diabolo” – pęcherznica kalinolistna 
“Diabolo”, wys. 50 – 60 cm, C2

Jm.szt 0.1154 1.00 6.0008 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Potentilla fruticosa “Goldstar” – pięciornik krzewiasty 
“Goldstar”, wys. 30-40 cm, C3

Jm.szt 0.1923 1.00 9.9996 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Spirea cinerea “Grefsheim” – tawuła szara “Grefsheim”, wys. 
30-40 cm, C3

Jm.szt 0.0577 1.00 3.0004 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Spirea japonica “Golden Princess” – tawuła japońska “Golden 
Princess”, wys. 20-30 cm, C2

Jm.szt 0.1923 1.00 9.9996 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Syringa vulgaris – bez lilak, wys. 100-120 cm, C10 Jm.szt 0.0577 1.00 3.0004 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Weigela florida „Brigela” – krzewuszka cudowna „Brigela”, 
wys. 30-40 cm, C2

Jm.szt 0.0577 1.00 3.0004 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.1.8. KNR
02-21-0323-0400

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m.
Sadzenie krzewów iglastych z bryłą (doniczkowe) wg poniższego zestawienia.

Obmiar = 14.00 szt
Robocizna razem Jm.r-g 0.7717 1.00 10.8038 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Ziemia urodzajna (humus) Jm.m3 0.0880 1.00 1.2320 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0100 1.00 0.1400 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Juniperus chinensis „Stricta” – jałowiec chiński „Stricta”, wys. 
m50-60 cm, C5

Jm.szt 0.0714 1.00 9.9996 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Thuja occ. „Golden Globe” – żywotnik zach. „Golden Globe”, 
wys. 40-50 cm, C10

Jm.szt 0.5000 1.00 7.0000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx



Thuja occ. „Smaragd” – żywotnik zach. „Smaragd”, wys. 100-
120 cm, C15

Jm.szt 0.2143 1.00 3.0002 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Thuja occ. „Sunkist” – żywotnik zach. „Sunkist”, wys. 80-100 
cm, C10

Jm.szt 0.2143 1.00 3.0002 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.1.9. KNR
02-21-0331-0500

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. do 45 cm w gruncie kat.III z załkowitą zaprawą rowów.
Sadzenie żywopłotów liściastych bez bryły.

Obmiar = 400.00 szt
Robocizna razem Jm.r-g 0.2369 1.00 94.7600 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ziemia urodzajna (humus) Jm.m3 0.0360 1.00 14.4000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0050 1.00 2.0000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ligustrum vulgare – ligustr pospolity, wys. 40-60 cm, Bb Jm.szt 1.0000 1.00 400.0000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.1.10. KNR

02-21-0401-0500
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem.

Obmiar = 292.00 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.2302 1.00 67.2184 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Azofoska Jm.t 0.0001 1.00 0.0292 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Nasiona traw Jm.kg 0.0200 1.00 5.8400 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.1.11. KNR

02-21-0218-0100
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim.
Analogia: Rozścielenie torfu na posianej trawie gr. 0.5 cm.

Obmiar = 1.46 m3
Robocizna razem Jm.r-g 1.0123 1.00 1.4780 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Torf ogrodniczy Jm.m3 1.0000 1.00 1.4600 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.1.12. KNR

02-21-0218-0100
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim.
Analogia: Rozścielenie pod drzewami i krzewami warstwy kory sosnowej gr. 7 cm.

Obmiar = 9.03 m3
Robocizna razem Jm.r-g 1.0123 1.00 9.1411 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Kora sosnowa Jm.m3 1.0000 1.00 9.0300 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.1.13. KNR

02-02-0607-0300
Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej kanałów, rowów itp.
Analogia: Rozłożenie agrowłókniny pod korę.

Obmiar = 89.00 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.1992 1.00 17.7288 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Agrowłóknina P50 Jm.m2 1.7000 1.00 151.3000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Materiały pomocnicze Jm.% 1.5000 1.00 1.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Środek transportowy Jm.m-g 0.0007 1.00 0.0623 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx



Razem pozycje
Podatek VAT 7 %
Ogółem  kosztorys

Aranżacja terenów zieleni – plac zabaw – skwer osiedlowy

Lp Normatyw Opis

Robocizna Materiały SprzętNazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Cena 
jedn.

Obiekt 1 . Skwer osiedlowy
Opis:
Wspólnik Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37.53.52.00 – Wyposażenie placu zabaw
Obmiar = 0.0000

Element 1.1. Wyposażenie dodatkowe



Obmiar = 0.0000
1.1.1 Analiza własna Piaskownica kwadratowa 

150x150, drewno sosnowe 
impregnowane
Obmiar = 1.00 kpl

Jm.kpl - - 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1.1.2. Analiza własna Zabawka sprężynowa – bujak 
sprężynowy
Obmiar = 1.00 kpl

Jm. kpl - - 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1.1.3. Analiza własna Huśtawka wahadłowa podwójna 
– drewno okrągłe sosnowe, 
montaż w betonowych stopach 
na metalowych kotwach, 
łańcuchy i zawieszenia ze stali 
nierdzewnej, siedzisko 
kubełkowe
Obmiar = 1.00 kpl

Jm.kpl - - 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1.1.4. KNR
02-21-0607-0100

Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych – podpory żelbetowe, 3 szt ławek (ujęto tylko robociznę)

Obmiar = 4.80 m
Robocizna razem Jm.r-g 4.8324 1.00 23.1955 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
1.1.5. KNR

02-21-0607-0200
Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych – obudowa drewniana siedzeniowa, 3 szt ławek (ujęto tlko robociznę)

Obmiar = 4.50 m
Robocizna razem Jm.r-g 3.1515 1.00 14.1818 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.1.6. Analiza własna Dostawa:

Ławka dł. 150 cm o podstawie betonowej z siedziskiem i oparciem z drewna sosnowego impregnowanego, pomalowanego drewnochronem

Obmiar = 3.00 kpl
Ławka dł. 150 cm o podstawie betonowej z siedziskiem i 
oparciem z drewna sosnowego impregnowanego, 
pomalowanego drewnochronem

Jm.kpl 1.0000 1.00 3.0000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.1.7. Analiza własna Stół podwójny do gry w szachy – stół betonowy z dwoma planszami do gry (2 plansze do gry w szachy lub 1 do gry w szachy i 1 do innej 
gry planszowej), z dwoma ławkami z drewna sosnowego impregnowanego, pomalowanego drewnochronem.

Obmiar = 1 kpl
Robocizna razem Jm.r-g 5.0000 1.00 5.0000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Stół betonowy z dwoma planszami do gry (2 plansze do gry w 
szachy lub 1 do gry w szachy i 1 do innej gry planszowej), z 
dwoma ławkami z drewna sosnowego impregnowanego, 
pomalowanego drewnochronem

Jm.kpl 1.0000 1.00 1.0000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx



1.1.8 Analiza własna Kosze na śmieci – kosz betonowy z wkładem metalowym

Obmiar = 3.00 kpl
Robocizna razem Jm.r-g 1.0000 1.00 3.000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Kosz betonowy z wkładem metalowym Jm.kpl 1.0000 1.00 3.0000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1.1.9. Analiza własna Tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw – tablica z daszkiem jednospadowym wykonana z impregnowanej palisady.

Słupy zakończone stopą kotwioną w gruncie za pomocą stóp betonowych.

Obmiar = 1 szt
Robocizna razem Jm.r-g 2.0000 1.00 2.0000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Beton zwykły B-1- (C8/10) Jm.m3 0.3000 1.00 0.3000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Tablica z daszkiem jednospadowym wykonana z 
impregnowanej palisady

Jm.szt 1.0000 1.00 1.0000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Materiały pomocnicze Jm.% 0.2000 1.00 0.2000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Element  1.2. Bezpieczna wykładzina elastyczna

Obmiar = 0.0000
1.2.1. KNR

02-31-0105-0100
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV – 10 cm
głębok.koryta

Obmiar = 71.20 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.4287 1.00 30.5234 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t Jm.m-g 0.0433 1.00 3.0830 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.2.2. KNR

02-31-0102-0200
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV – za każde
dalsze 5 cm głębok.koryta
dodatek do grubości 29.3 cm kr x 5.86 tj.
15,0 – piasek
10,0 cm – beton B-7.5
4,3 cm – płyta HIC 1,1 m

Obmiar = 20.50 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.01110 5.86 13.3344 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
 1.2.3. KNR

02-31-0102-0200
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV – za każde
dalsze 5 cm głebok.koryta
dodatek do grubości 35 cm kr x 5 tj.
15 cm – piasek
10 cm – beton B-7.5
10 cm – płyta HIC 2,5 m



Obmiar = 50.70 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.1110 5.00 28.1385 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.2.4. KNR

02-01-0212-0200
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
Wywóz ziemi z korytowania
 
Obmiar = 23.76 m2

Robocizna razem Jm.r-g 0.527 1.00 1.2522 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Samochód samowyładowczy 5 t Jm.m-g 0.2653 1.00 6.3035 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) Jm.m-g 0.0408 1.00 0.9694 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Koparko-spycharka 0.15 m3 Jm.m-g 0.1281 1.00 3.0437 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.2.5. KNR

02-31-0105-0100
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
 
Obmiar = 71.20 m2

Robocizna razem Jm.r-g 0.1232 1.00 8.7718 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0018 1.00 0.1282 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Piasek zwykły Jm.m3 0.0370 1.00 2.6344 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Materiały pomocnicze Jm.% 0.5000 1.00 0.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
1.2.6. KNR

02-31-0105-0200
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
dodatek do grubości 15 cm kr x 12
 
Obmiar = 71.20 m2

Robocizna razem Jm.r-g 0.0083 12.00 7.0915 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0006 12.00 0.5126 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Piasek zwykły Jm.m3 0.0123 12.00 10.5091 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Materiały pomocnicze Jm.% 0.5000 12.00 0.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
1.2.7. KNR

02-31-0109-0300
Podbudowa betonowa bez dylatacji – grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm
 
Obmiar = 71.20 m2

Robocizna razem Jm.r-g 0.2385 1.00 16.9812 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Woda Jm.m3 0.0100 1.00 0.7120 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Krawężniki iglaste kl.III Jm.m3 0.0005 1.00 0.0356 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Beton zwykły B-7,5 Jm.m3 0.1218 1.00 8.6722 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Materiały pomocnicze Jm.% 0.5000 1.00 0.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t Jm.m-g 0.0402 1.00 2.8622 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1.2.8. KNR

02-31-0109-0400
Podbudowa betonowa bez dylatacji – za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu
kr x (-2) korekta do grubości 10 cm
 



Obmiar = 71.20 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.0170 -2.00 -2.4208 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Beton zwykły B-7,5 Jm.m3 0.0102 -2.00 -1.4525 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t Jm.m-g 0.0034 -2.00 -0.4842 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Materiały pomocnicze Jm.% 0.5000 1.00 0.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
1.2.9. KNR

02-31-0502-0600
Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
Analogia:
Nawierzchnia elastyczna o krytycznej wysokości upadku HIC 1,1 m
 
Obmiar = 20.50 m2

Robocizna razem Jm.r-g 0.5166 1.00 10.5903 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Nawierzchnia elastyczna o krytycznej wysokości upadku HIC 
1,1 m

Jm.m2 1.0000 1.00 20.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Woda Jm.m3 0.0250 1.00 0.5125 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Piasek zwykły Jm.m3 0.0629 1.00 1.2895 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Materiały pomocnicze Jm.% 0.5000 1.00 0.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
1.2.10. KNR

02-31-0502-0600
Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
Analogia:
Nawierzchnia elastyczna o krytycznej wysokości upadku HIC 2,5 m
 
Obmiar = 20.70 m2

Robocizna razem Jm.r-g 0.5166 1.00 26.1916 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Nawierzchnia elastyczna o krytycznej wysokości upadku HIC 
2,5 m

Jm.m2 1.0000 1.00 50.7000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Woda Jm.m3 0.0250 1.00 1.2675 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Piasek zwykły Jm.m3 0.0629 1.00 3.1890 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Materiały pomocnicze Jm.% 0.5000 1.00 0.5000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Razem pozycje
Podatek VAT 22 %
Ogółem  kosztorys

Łączna wartość robót:

netto - ................................................

brutto - .....................................................





                                                                                               Załącznik Nr 9
               

WYKAZ
części zamówienia, których wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Zakres robót 
przewidzianych dla 
podwykonawców

Nazwa i dane podwykonawcy

Wartość 
podwyko-
nywanych robót
jako % 
całkowitych 
kosztów projektu

.............................................                             .................................................
       miejscowość, data                                                                pieczęć i podpis Wykonawcy

                                                                                                      

  
               



                                                                                                           Załącznik Nr 10
                                                                                           Projekt

                                                                                               

U M O W A  Nr..................

zawarta w dniu.........................  w Grudusku  pomiędzy Gminą Grudusk, 
reprezentowaną przez

Jacka Oglęckiego – Wójta Gminy

zwanym dalej „ Zamawiającym”

a
...............................................................................

zwanym dalej „ Wykonawcą”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym Nr 341-14/8/PN-6/10 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
pn. „Budowa  skweru  rekreacyjnego  na  działce  Nr  271/2  położonej  w 
Grudusku przy ul.Ciechanowskiej oraz skweru osiedlowego  na działce Nr 
605  położonej  w  Grudusku  przy  ul.Mościckiego,  w  ramach  Programu 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  –  działanie:  Odnowa  i  Rozwój  Wsi  pn: 
Wykorzystanie walorów naturalnych miejscowości Grudusk do urządzenia 
miejsc rekreacji i wypoczynku”
 – obejmujące:
1/ sadzenie drzew, krzewów, sianie trawników,
2/ wykonanie placów zabaw

 2.  Szczegółowy  zakres  robót  Wykonawcy  obejmuje  kosztorys  ofertowy  i 
harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
3.  Zakres  robót  może  ulec  zmniejszeniu  lub  zwiększeniu  jedynie  w  przypadku 
wystąpienia  robót  nieprzewidzianych,  niezbędnych  do  wykonania  zadania 
inwestycyjnego, wynikłych w trakcie realizacji – po uzgodnieniu z Zamawiającym.



4. Roboty dodatkowe lub niewykonane rozliczane będą w oparciu o ceny zawarte w 
ofercie przetargowej. Roboty dodatkowe wykonane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19 poz. 177/.

§ 2

Strony ustalają, że integralną częścią umowy  jest  Formularz oferty cenowej złożonej 
do przetargu zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego 
Nr 341-14/8/PN-6/10.

§ 3

Obowiązki Stron:
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie placu budowy,
- zapewnienie  nadzoru  inwestorskiego  przez  cały  czas  realizacji  przedmiotu 

umowy, określonego w § 1 umowy,
- powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
     ..........................................
Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie  Wykonawcy  zgromadzone 
na terenie wykonywanych robót.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przyjęcie frontu robót,
- utrzymanie  porządku,  zabezpieczenie  placu  budowy,  ochrona  mienia 

znajdującego się na placu budowy,
- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i p.poż. w trakcie wykonywania 

robót,
- wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa 

budowlanego,  z  harmonogramem organizacji  i  wykonania  robót,  warunkami 
technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i ogrodniczej,

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do 
stosowania  i  zapewniających  sprawność  eksploatacyjną  oraz  wykonanego 
przedmiotu umowy,

- Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie: .................................

§ 4

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy:
1. Wykonawca  po  zapoznaniu  się  z  sytuacją  faktyczną  zapewnia,  że  posiada 

niezbędną  wiedzę  fachową,  kwalifikacje,  doświadczenie,  możliwości  i 
uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie 
należycie wykonać roboty na warunkach określonych w umowie.

2. Zlecenie  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcy  nie  zmieni  zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie  
tej części robót.

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne co do treści  z  umową zawartą z  
Wykonawcą, odmienne postanowienia są nieważne.

4. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  
Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.



§ 5

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień : .................... 
Termin zakończenia robót ustala się na dzień : 20.10.2010 r

§ 6

Zamawiający oświadcza,  że posiada prawo do dysponowania terenem, na którym 
będzie  realizowane zadanie  inwestycyjne.  Zobowiązuje  się  dostarczyć  Wykonawcy 
pozwolenie na budowę w dniu podpisania umowy.

§ 7

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do dnia.............. 

§ 8

Strony ustalają , ze Wykonawcy przysługuje za umowny zakres robót  wynagrodzenie 
brutto w kwocie : ............  zł (słownie: .......................... złotych).
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT w wysokości 22%. W przypadku zmniejszenia 
lub  zwiększenia  zakresu  rzeczowego  wynagrodzenie  ulegnie  zmniejszeniu  lub 
zwiększeniu zgodnie z ustaleniami w § 1 ust.2 umowy.

§ 9

1.  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy.
2.  Ustala  się  termin  płatności  za  wykonanie  robót  objętych  zamówieniem po ich 
zakończeniu i protokólarnym odbiorze końcowym .
3. Termin płatności  nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w   wysokości 
5% ceny całkowitej podanej w ofercie przetargowej, co stanowi ...........  zł 
(słownie : ................................................. złotych). 

     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalone w § 10  ust. 1   umowy 
wniesione zostanie w formie .......................................... 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie na 
zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 11

Strony ustalają, że w przypadku nie wykonania umowy lub należytego wykonania 
umowy będą stosowane niezależnie  od  odszkodowań  na zasadach  ogólnych  kary 
umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 0,1 % wynagrodzenia za każdy 

dzień zwłoki , 



b/  za  zwłokę  w usunięciu  wad stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w okresie 
gwarancji rękojmi za wady 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci kary umowne:
a/ za zwłokę  w przekazaniu placu budowy 0,02 % wynagrodzenia za każdy 

dzień zwłoki. 
§ 12

1. Strony  ustalają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  będzie  przedmiot 
umowy.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika 
budowy oraz zgłoszeniem na piśmie 

3. Zamawiający  wyznacza  termin  odbioru  w  terminie  14  dni  od  daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym 
Wykonawcę.

4. Strony  postanawiają,  że  z   czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół 
zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru  jak  też  terminy 
wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.     

§ 13

Strony ustalają, że okres gwarancji za wady fizyczne wynosi ..... miesięcy od dnia 
odbioru końcowego robót objętych umową. 

§ 14

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  takiej  zmiany  w  granicach  ustawy  o 
zamówieniach publicznych.

§ 15

W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się do 
wyczerpania  postępowania  reklamacyjnego  i  polubownego.  Właściwym  do 
rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest właściwy terytorialnie sąd.

§ 16

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  kodeksu 
cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 17

Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  dwa 
egzemplarze dla każdej ze stron.

          Wykonawca:                                                  Zamawiający



                                                                                            Załącznik do umowy

HARMONOGRAM
rzeczowo-finansowy dla projektu pn: „Budowa skweru rekreacyjnego na 

działce Nr 271/2 położonej w Grudusku przy ul.Ciechanowskiej oraz 
skweru osiedlowego  na działce Nr 605 położonej w Grudusku przy 

ul.Mościckiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 
działanie: Odnowa i Rozwój Wsi pn: Wykorzystanie walorów naturalnych 

miejscowości Grudusk do urządzenia miejsc rekreacji i wypoczynku”

Lp Zakres rzeczowy zadania 
inwestycyjnego

Realizacja zakresu rzeczowego do ....................

Wartość netto w 
złotych

Podatek VAT 
 w złotych

Wartość brutto 
w złotych

1 Budowa skweru rekreacyjnego 
na działce Nr 272/2 przy 
ul.Ciechanowskiej w Grudusku

- sadzenie drzew, krzewów, 
sianie trawników

- wykonanie placu zabaw

2 Budowa skweru osiedlowego na 
działce Nr 605 przy 
ul.Mościckiego w Grudusku

- sadzenie drzew, krzewów, 
sianie trawników

- wykonanie placu zabaw

Razem

Miejscowość, data...............................................                          ................................................
                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej do
                                                                                                                                   reprezentacji Wykonawcy) 
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