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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Główny kod CPV:  
 
45-11-27-23-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
 
Dodatkowe kody CPV: 
 
45-11-27-10-5  roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych    
45-23-32-50-6  roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego 

na terenie nieruchomości gminnych oznaczonych jako działki nr 847/2, 848/3, 

849/1, 873/1, 861, 952 w obrębie W-46 w Łodzi w sąsiedztwie ulic Byszewskiej, 

Oliwkowej, Pomarańczowej, Ananasowej, Kokosowej. 

Obszar przeznaczony pod projektowane urządzenia jest terenem zielonym 

z fragmentami lasu. Teren jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku 

północno-wschodnim. Znajduje się w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej 

i stanowi naturalny teren rekreacji dla osiedla. 

2. W 2016 r. wykonano roboty budowalne oznaczone jako I część I etapu 

(elementy ścieżki edukacyjnej i placu zabaw). 

W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia (II część I etapu oraz II etap 

wg opisu z dokumentacji projektowej) wykonane zostaną: 

 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, 

 ścieżka edukacyjna – kontynuacja w tym m.in. budki lęgowe (20 szt.), 

karmniki: tubowy i ze stojakiem (2 szt.), budki dla nietoperzy (5 szt.), 

urządzenia małej architektury takie jak: ławostoły (2 szt.), ławki z tarcicy 

(4 szt.), kosze na odpady, drewniane tablice do gier plenerowych (2 szt.); 

 plac zabaw składający się m.in. z zabawek: domek z liczydłem, huśtawki 

łańcuchowe (2 szt.), bujak sprężynowy, zestaw zabawowy dla starszych 

dzieci, piramida linowa,  

 pole piaskowe, ustawienie obrzeży, montaż ławek (2 szt.), montaż koszy 

na odpady (2 szt.), 

 ogrodzenie (panelowe) placu zabaw z furtką; 

 siłownia plenerowa z 5 urządzeniami, tablicą z regulaminem, stojakiem 

rowerowym pięciostanowiskowym, ławką z oparciem, koszem na odpady, 
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 boisko do gry w piłkę plażową wraz ze słupkami, siatką, liniami 

wyznaczającymi pole do gry, ławką, koszem na odpady, wypełnieniem 

boiska piaskiem płukanym, separacja warstw gruntu geowłókniną; 

 kosz do gry w koszykówkę wraz z utwardzeniem nawierzchni kostką 

betonową, ustawieniem ławki; 

 elementy małej architektury miejskiej (ławki, kosze na odpady, tablice); 

 nasadzenia drzew i krzewów; 

 wykonanie trawników; 

 wywóz i utylizacja ziemi i odpadów; 

 dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych robót (w tym inwentaryzacja geodezyjna robót wykonanych 

w ramach realizacji I części I etapu) oraz 

 pozostałe czynności opisane w dokumentacji projektowej, SST, 

pomocniczych przedmiarach robót  (z wyłączeniem robót wykonanych 

w ramach realizacji I części I etapu w 2016 r.).  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa:  

projekt architektoniczno-budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót – Montaż małej architektury „Park miejski z edukacyjną ścieżką 

ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej” opracowana przez 

Projektowanie w Budownictwie Dariusz Makuch, ul. Wróblewskiego 67/41,  

92- 035 Łódź. 

Dopuszcza się tolerancję wymiarów urządzeń do +/- 5,0 cm przy 

zachowaniu stref bezpieczeństwa. 

3. Zaleca się odbycie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz jego otoczenia w celu oceny miejscowych uwarunkowań. 

4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 

wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 

ze zm.). Do czynności o których mowa powyżej należą: 

 czynności pracownika budowlanego wykonującego roboty związane 

z wykonaniem zamówienia obejmujące: 

- roboty ziemne i przygotowawcze,  

- układanie kostki brukowej,  

- montaż obrzeży. 

Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu 

robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia, o ile nie są 

(będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią 

działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  
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5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4 OPZ. 

Zamawiający wymaga: 

1) aby Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dostarczył 

Zamawiającemu wykaz pracowników zawierający skład osobowy 

pracowników wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia 

niezbędnych do należytego wykonania zamówienia w określonym przez 

Zamawiającego terminie, 

2) aby wykaz pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, 

gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na 

budowie, 

3) aby czynności wskazane w pkt 4 OPZ oraz w § 7 ust. 2 pkt. 3 wzoru umowy 

były wykonywane przez osoby wymienione w wykazie pracowników, 

4) aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył 

wykaz osób realizujących czynności wskazane w pkt 4 OPZ oraz § 7 ust. 2 

pkt. 3 wzoru umowy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalonym na podstawie 

art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli 

nastąpiła zmiana osób zatrudnionych należy podać w jakim czasie wystąpiła 

ta zmiana). 

6. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający, w wyznaczonym 

pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wskazanych zgodnie z pkt 5 OPZ. 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego: 

1) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy 
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ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U  z 2016 r. 

poz. 922), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje 

takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczonej za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający 

ochronę zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. 2. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. W przypadku uchybienia obowiązkom określonym w pkt 5 i 6 OPZ Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości i na warunkach 

określonych odpowiednio w § 11 ust. 2 i 6 wzoru umowy (stanowiącego załącznik 

nr 8 do SIWZ). 

9. Miejsce wykonania zamówienia: dz. nr 847/2, 848/3, 849/1, 873/1, 861, 952 

w obrębie W-46 w Łodzi w sąsiedztwie ulic Byszewskiej, Oliwkowej, 

Pomarańczowej, Ananasowej, Kokosowej. 

10. Warunki gwarancji i rękojmi za wady: 

Warunki gwarancji i rękojmi określa § 10 wzoru umowy (stanowiącego 

załącznik nr 8 do SIWZ). 

Wykonawca udzieli gwarancji na okres – nie krótszy niż 36 miesięcy 

i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót – 

zgodnie z oświadczeniem złożonym na karcie oceny kryterium „Gwarancja 

na wykonane roboty” – pkt 6 Formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 2 

do SIWZ).   

11. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia: zgodnie 

z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na karcie oceny kryterium „Termin 

wykonania zamówienia” – pkt 7 Formularza ofertowego (stanowiącego załącznik 

nr 2 do SIWZ), jednak nie później niż do dnia 31.08.2018 r.  
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12. Załączniki do OPZ stanowią: 

1) projekt architektoniczno-budowlany: Montaż małej architektury „Park miejski 

z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy 

ul. Byszewskiej” Projektowanie w Budownictwie Dariusz Makuch, 

ul. Wróblewskiego 67/41, 92- 035 Łódź opracowane przez: mgr inż. arch. 

Dariusz Makuch, mgr inż. arch. Elżbieta Mirys; 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Montaż małej architektury 

„Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw 

przy ul. Byszewskiej” Projektowanie w Budownictwie Dariusz Makuch, 

ul. Wróblewskiego 67/41, 92- 035 Łódź opracowane przez: mgr inż. arch. 

Dariusz Makuch; 

3) przedmiar robót - należy traktować jako materiał pomocniczy 

do oszacowania ceny ryczałtowej oferty. 


