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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Główny kod CPV:  

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

Dodatkowe kody CPV: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

 

2. Przedmiot postępowania: 

Budowa placu zabaw i elementów małej architektury na terenie działki nr 83  
w obrębie B-38 przy ul. Tatarczanej 17. 
Zamówienie obejmuje min..: 
1. Roboty rozbiórkowe  
2. Budowa nawierzchni z kostki brukowej 
3. Budowa nawierzchni poliuretanowej  
4. Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw: 
5. Montaż urządzeń zabawowych  

a) Zestaw zabawowy 
b) Karuzela integracyjna  
c) Huśtawka wagowa 
d) Huśtawka integracyjna 
e) Bocianie gniazdo 
f) Bujak 
g) Zestaw z piaskownicą 

6. Montaż urządzeń małej architektury: 
a) Ławki parkowe 
b) Kosze na śmieci  
c) Stojaki na rowery 
d) Stolik rekreacyjny 
e) Przewijak plenerowy 
f) Regulamin 
g) Tablica pamiątkowa 
h) Tablica informacyjna tymczasowa 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej 
stanowiącej załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 
Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia. 

 
 

3. Zamawiający wymaga: 

Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane 
wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
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realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy: 
Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu 
robót budowlano montażowych przez pracowników budowlanych wykonujących 
roboty związane z realizacją zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez  
daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej,  
były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę  
lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 
Wykonawca będzie zobowiązany do załączenia do poszczególnych faktur 
oświadczeń pracowników potwierdzających zatrudnienie o pracę w okresie 
obejmującym daną fakturę. 
W przypadku braku potwierdzenia zatrudnienia o pracę w zakresie opisanym 
wyżej Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną wysokości 50 zł za każdy 
nie potwierdzony dzień pracy za każdego pracownika objętego przedmiotowym 
obowiązkiem i wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy. 
Schemat organizacyjny budowy musi zawierać pełny skład osoby pracowników 
pełniących funkcje na budowie wraz z określeniem tych funkcji. 
Schemat organizacyjny budowy musi być dostarczony Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu przekazania placu budowy i aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, 
gdy dojdzie do zmiany personalnej na budowie. 
 

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. Zamawiający wymaga: 

a) 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, 

b) aby wykaz pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, 
gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na budowie, 

c) aby czynności wskazane w § 7 ust. 2 pkt. 2 Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) były 
wykonywane przez osoby wymienione w wykazie pracowników, 

d) aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył wykaz 
osób realizujących czynności wskazane w § 7 ust. 2 pkt.2, 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 była 
zmiana osób zatrudnionych podać w jakim czasie). 

 
4. Miejsce wykonania Inwestycji: 

ul. Tatarczana 17, na terenie na działki nr 83 w obrębie B-38 
 

5. Warunki gwarancji i rękojmi za wady: minimum 60 miesięcy od daty podpisania 
przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przekazania – 
przejęcia do eksploatacji przedmiotu umowy (kryterium oceny ofert) 

 

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu 
na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji 
i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 175, Łódź:  
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a) umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

b) umowę spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył 
tego dokumentu do oferty). 

c) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
całkowitego podanego w ofercie.    

d) polisę ubezpieczeniową w kwocie nie mniejszej niż 250 000,00 PLN, o której 
mowa w § 16 wzoru umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ.  

e) kserokopię uprawnień budowlanych oraz kserokopię zaświadczenia 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie 
kierować robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.   

7. Termin wykonania zamówienia: 

 przekazanie placu budowy w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia realizacji 

przedmiotu umowy, 

 zakończenie robót – do 75 dni od zawarcia umowy, 

 wykonanie przedmiotu umowy tj. dzień podpisania przez Strony protokołu 

przekazania – przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy - do 90 dni  

od daty zawarcia umowy. 

8. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 

1) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa obejmująca budowę placu zabaw  

i elementów małej architektury na terenie działki nr 83 w obrębie B-38 

 przy ul. Tatarczanej 17 opracowana przez: Studio -4p Michał Ciotucha; 

ul. Podgórna 59 m 43; 93-272 Łódź, (czerwiec 2019 r.) 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót opracowana przez: 
opracowana przez: Studio -4p Michał Ciotucha; ul. Podgórna 59 m 43; 
93-272 Łódź, (czerwiec 2019 r.) 

3) Przedmiar robót dla robót budowlanych obejmujący budowę placu zabaw  

i elementów małej architektury na terenie działki nr 83 w obrębie B-38  

przy ul. Tatarczanej 17 opracowana przez: Studio -4p Michał Ciotucha; 

ul. Podgórna 59 m 43; 93-272 Łódź, (czerwiec 2019 r.) 

4) Inwentaryzacja drzew i krzewów na działce nr 83 w obrębie B-38  
przy ul. Tatarczanej 17. 

5)  Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 24.07.2019 r 

 

 


