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 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

na: „ Urządzenie   trzech placów zabaw przy szkołach na terenie  Gminy  Leoncin”. 
 

 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U.2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM 
               Wójt Gminy  

 
/ - / Józef Mosakowski  

 



 

I. Informacje o Zamawiającym: 
Gmina Leoncin 
reprezentowana przez Wójta Gminy Leoncin 
Adres siedziby  Zamawiającego: 
Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, powiat nowodworski, woj. mazowieckie  
NIP: 531-13-59-622 
REGON: 000538981 
www.leoncin.nbip.pl 
Telefon: (0-22) 785-65-82, 785-65-85, 785-66-00 
Fax.: j.w 
E-mail: ug.leoncin@tlen.pl 
 
 

II. Informacje uzupełniające: 
 

1. Wszelkie informacje : przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty  
i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane 
osobom nieuczestniczącym w postępowaniu. 

2. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę 
chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub 
uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu 
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 
niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia.  Dokonana zmiana będzie wiążąca dla Oferentów. 

 
III. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub E-mail. 
2. Jeżeli treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywana jest za pomocą 

faksu, e-mail każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 

− w kwestiach formalnych dot. przetargu – Pani Barbara Kicińska 
− w kwestii przedmiotu zamówienia – Pani Aniela Jarząbek  

Tel/fax. 0-22) 785-65-82, 785-65-85, 785-66-00 wew. 18, 
Informacji udzielane będą w godzinach urzędowania: 
- poniedziałek w godzinach od      09:00 do 17:00,  
- pozostałe dni wtorek – piątek od 8.00 do 16.00 

 
IV. Numer postępowania: 
 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
GK- 341/p.n / 6 /09. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającymi powinni powoływać 
się na ten znak. 

 
V. Tryb postępowania oraz podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków   

zamówienia. 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
– art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2007r. Nr 223, poz. 
1655 z późn. zm.) 

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2007r. Nr 223,  

poz. 1655z późn. zm.). 
b. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich  
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) oraz zmiana z dnia  
16 października 2008 r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1155). 
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c. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763) 

d. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
e. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
f. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
g. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających. 
h. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
VI. Opis przedmiotu zamówienia.  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem na kotwach stalowych zestawów  
    urządzających trzy place  zabaw przy szkołach na terenie Gminy Leoncin (tj. Zespół  Szkół w  
    Leoncinie, Zespół Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach, Zespół Szkół w  
    Górkach).Przedmiot zamówienia wykonany powinien być  z drewna zabezpieczony   
    ekologicznymi impregnatami, odporny na warunki atmosferyczne.  
    Urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać certyfikaty  na zgodność z  

         normą i uprawniające do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa. Materiały, powinny  
         odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w  
         budownictwie, określonym w Art. 10 Ustawy –Prawo budowlane. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi  załącznik Nr 5 do SIWZ. 
3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 
 

VII. Termin realizacji zamówienia: 
Od dnia podpisania umowy do dnia:   30.10.2009 r. 
 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  
1)  spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:  
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 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; nie podlegać wykluczeniu  
     z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 
2)  wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na  
     temat ich kwalifikacji (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców  
    o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy  
    oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie). 
Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą 
„spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt. IX niniejszej SIWZ.  
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania  
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. 
  
IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą 
wykonawcy. 
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczy następujące dokumenty i oświadczenia,  
1. Stan prawny – wymagane dokumenty: 
 

1)  oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22  
       ust. 1 pkt 1-4 ustawy i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy –  
       Załączniki nr 2, 
2)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
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       działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  
       do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  
       upływem terminu składania ofert, 
3)  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego  
       Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  
       Społecznego potwierdzające 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 – wystawione nie wcześniej niż  
       3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza zamiast   
      składania  zaświadczeń - oświadczenia. 
oraz 
4) wypełniony formularz „Oferta” – Załącznik nr 1, 
5) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie  
      o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), 
6) zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 4, 
7) upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem  
      w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania  
      zobowiązań w imieniu wykonawcy. 
UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące 
ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

2. Na potwierdzenie, że Wykonawca dysponuje doświadczeniem zawodowym, Zamawiający żąda       
    załączenia następujących dokumentów: 
      1)   wykaz wykonanych dostaw  w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia  
            działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie  
           zamówienia, co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem (wyposażenie placów  
           zabaw) i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości,  
           przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że  
           dostawy te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku  
           Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych dostaw zgodnie z załącznikiem  
           nr 3 do SIWZ i przedłożyć odpowiednie referencje. Załącznik nr 3. 
 
X. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
1. Wymagania i zalecenia ogólne. 

 
Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ, ustawy oraz z uwzględnieniem 
poniższych zasad: 
1) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być oferowana tylko jedna cena za  
    całość zamówienia, 
2) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). 
    W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 
     a) do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy    
         co do pojedynczego wykonawcy, 
     b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców   
         wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, iż posiada uprawnienia do  
         wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art.  
         24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, 
    c)  przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 brany będzie pod  
        uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje i  
        doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową, 
   d)  oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców  
        występujących wspólnie, 
   e)  wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania  
        ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i  
        zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może  
        wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść  
        pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 
   f)  oświadczenia, dokumenty i informacje wymagane przez zamawiającego w pkt IX ppkt 1-3 SIWZ –  
       muszą być złożone oddzielnie przez wszystkich wykonawców, natomiast informacje i dokumenty  
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       wymagane w pkt. IX ppkt 4-7 SIWZ wykonawcy składają wspólnie, 
3)    wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej  
       treści, 
4)   ofertę należy sporządzić w języku polskim, 
5)   w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  
      przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, że  
      nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:  
     „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16     
      kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2005 r. Nr 10, poz. 68)” i dołączone  
     do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę  
     przedsiębiorstwa 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, 
6) wymaga się, by oferta umieszczona była w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie  
     zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)  i  
    adresem wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego i opisane według poniższego  
    wzoru: 

 
OFERTA 

 „Urządzenie placów zabaw przy szkołach na terenie Gminy Leoncin” 
Nie otwierać przed  25  września 2009r. godz. 10:30 

 
7)  wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania   
     zobowiązań, a wszystkie strony oferty parafowane, 
8)  wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, 
9)  wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny  i dodatkowo opatrzone datą       
     dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę, 
10) wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
     z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 
 
2. Zmiany i wycofanie ofert: 

 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,  

że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej. 

2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten 
sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta 
należy opatrzyć napisem ZMIANA. 

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, 
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć 
napisem WYCOFANE. 

 
3. Zawartość oferty. 

 
Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w pkt IX SIWZ „Informacja  
o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy”,  
w przedstawionej tam kolejności. 
 

XI. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ. 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim 
zidentyfikowanym uczestnikom postępowania pod warunkiem, że pytanie wpłynie do 
zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 

2. Pytania należy kierować na adres: 
Urząd Gminy Leoncin 

ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 
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3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
zamawiającego. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
SIWZ. 

5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym 
wszystkich zidentyfikowanych wykonawców.  

 
XII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczania ceny oferty   

 
1. Cena oferty powinna zostać obliczona w oparciu o Załącznik nr 5 do SIWZ przedstawiający opis 

przedmiotu zamówienia. 
2. Oferowaną cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca winien przedstawić na formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.  
3. Cena oferty ogółem winna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,  

za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 
4.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców           
       nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i które nie zostaną   
       odrzucone przez Zamawiającego.  
 5.   Oferty zostaną poddane ocenie indywidualnej przez każdego z członków Komisji  
          przetargowej w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
 

Lp. Kryterium 
 
 

Maksymalna ilość punktów  
jakie może otrzymać oferta  

za dane kryterium 

 Cena brutto (C) 100 % 100 punktów 

 
6.    Sposób dokonania oceny wg wzoru: 
       Cn – cena najniższa 
       C = Cn / Cb x 100  
       Cb – cena badanej oferty 

          Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz  
           ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo. 
           Maksymalna ilość punktów, jaka po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta –                   
           wynosi 100 pk, tj.za najkorzystniejszą (najniższą) cenę – 100 pkt 
          W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku  
          ilość punktów wynikającą z działania. 
7.       W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, stosuje się zasady wynikające z Art. 91  
         ust. 5  i 6 Ustawy. 
 
XIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą. 
 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia 
dokonywane będą w złotych polskich. 
 

XIV. Podwykonawcy 
 

Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie jakiejś części przedmiotu zamówienia, 
zobowiązany jest do wskazania jej w swojej ofercie. 

 
XV. Miejsce i termin składania ofert. 
 
1. Oferty winny być złożone w siedzibie zamawiającego w sekretariacie pokój nr 8 przy ul. 

Partyzantów 3,  w terminie do 25.09.2009r. do godz. 10:00. 
2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wzniesienie protestu. 
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XVI. Termin związania ofertą. 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XVII. Wadium 
 
Nie dotyczy. 
 
XVIII. Miejsce i termin otwarcie ofert. 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3, 05-155 

Leoncin pokój nr 12 w dniu 25.09.2009r. o godzinie 10:30. 
2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcie ofert. W przypadku 

nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację  
z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 
 
 

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Nie dotyczy. 
 
XX. Udzielenie zamówienia 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie oraz w niniejszej SIWZ i została uznana, jako oferta najkorzystniejsza. 
2. O wykluczeniu wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej , 

zamawiający zawiadomili niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający zamieści informację, określone w art. 92 ust. 1 pkt 
1 ustawy (informację o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w 
swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń” 

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą. O miejscu i dokładnym terminie zawarcie umowy zamawiający powiadomi 
niezwłocznie wybranego wykonawcę. 

 
XXI. Wzór umowy 

 
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł 
umowę na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. 

 
 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 
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XXIII. Lista Załączników 
 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
1. wzór formularza „Oferta” – Załącznik nr 1, 
2. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 

ust. 1 pkt 1-4 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Załącznik nr 2, 
3. wykaz wykonanych dostaw– Załącznik nr 3, 
4. wzór umowy – Załącznik nr 4, 
5. Opis przedmiotu zamówienia załącznik Nr 5 
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Zał. nr 1 do SIWZ 

 
 
 
 
 
………………………………… 
      (pieczęć oferenta) 
                                             

O F E R T A 
 
Na wykonanie zadania: 
 
Urządzenie palców  zabaw przy szkołach na terenie Gminy  Leoncin 
 
1.      Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami specyfikacji                          

istotnych warunków zamówienia , za oferowane wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
 
          cena netto ……………… zł (słownie: ………………………………………………. 
            ………………………………………………………………………………………..) 
           podatek VAT ….. %   kwota …………… zł (słownie: ……………………………… 
          ………………………………………………………………………………………….) 
          cena brutto ……………… zł (słownie; ………………………………………………. 
          ……………………………………………………………………………………….. ) 
w tym za: 
1.1) Urządzenie palcu zabaw przy Zespole Szkół w Leoncinie  
 
           cena netto ……………… zł (słownie: ………………………………………………. 
            ………………………………………………………………………………………..) 
           podatek VAT ….. %   kwota …………… zł (słownie: ……………………………… 
          ………………………………………………………………………………………….) 
          cena brutto ……………… zł (słownie; ………………………………………………. 
          ……………………………………………………………………………………….. ) 
1.2) Urządzenie palcu zabaw przy Zespole Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach 
 
           cena netto ……………… zł (słownie: ………………………………………………. 
            ………………………………………………………………………………………..) 
           podatek VAT ….. %   kwota …………… zł (słownie: ……………………………… 
          ………………………………………………………………………………………….) 
          cena brutto ……………… zł (słownie; ………………………………………………. 
          ……………………………………………………………………………………….. ) 
1.3) Urządzenie palcu zabaw przy Zespole Szkół w Górkach 
 
           cena netto ……………… zł (słownie: ………………………………………………. 
            ………………………………………………………………………………………..) 
           podatek VAT ….. %   kwota …………… zł (słownie: ……………………………… 
          ………………………………………………………………………………………….) 
          cena brutto ……………… zł (słownie; ………………………………………………. 
          ……………………………………………………………………………………….. ) 
 
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz    
      wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych uwag jak również dysponujemy środkami  
      finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia. 
3.  Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4.  Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w  
     SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5.  Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący zał. nr 4 do niniejszej SIWZ akceptujemy bez  
     zastrzeżeń. Jednocześnie zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie  
     wyznaczonym przez zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta.  
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6. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie usługi zamówienia w zakresie:    
    ……………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………….. 
    Nazwa podwykonawcy……………………………………………………………… 
     ….. …………………………………………………………………………………. 
7. Oferta nasza została złożona na ………… stronach podpisanych i kolejno  
     ponumerowanych od nr _____ do nr ________. 
8.  Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach  
     od _____ do _______ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
     ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie  
     udostępnione. 

[Wykonawca wypełnia ten punkt, jeżeli zastrzega jakieś informacje, natomiast jeśli nie 
zastrzega, to nie wypełnia tego punktu]. 

9.  Nasze konto bankowe: ______________________________________ 
10.Uprawniony do kontaktów z zamawiającym jest: _________________ 

________________ tel. __________________________ 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
          (pieczątka imienna i podpis(y) osoby upełnomocnionej  

do występowania w imieniu wykonawcy) 
 

 
 
 
……………………………… 

(miejscowość i data) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
„ Urządzenie palców  zabaw przy szkołach na terenie Gminy  Leoncin „ 
 

 
Nazwa Wykonawcy  .................................................................................. 
 
Adres  Wykonawcy ................................................................................... 
        
   ……………………………………………………… 
 
Oświadczam, że firma nasza spełnia wymogi art. 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) to znaczy: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. siadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 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. 

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Art. 24. 1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) wykonawców , którzy w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sadu, 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 przestępstwa 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, 

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 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 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, 
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g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace 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 postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przekupstwo 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, 

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 – 3. 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) 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, 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania, 

3) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub złożone dokumenty 
zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie 
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.   

 
 
 

.........................................   
     miejscowość i data 
                                                                        .................................................................... 
                                                                (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 

                                                                               do reprezentowania wykonawcy w dokumentach                          
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)                         
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…………………………………….      Załącznik nr 3 do SIWZ 
( Nazwa wykonawcy , adres) 

 
 

        
 

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH /WYKONANYCH DOSTAW 

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min.  1 
dostawę urządzeń do wyposażenia placów zabaw, o wartości brutto tj. nie mniejszej niż 10.000 zł 

 

Przedmiot 
zamówienia  

Wartość brutto 
przedmiotu 
zamówienia 

Data wykonania przedmiot 
zamówienia  

 
 
 
Miejsce 
realizacji  
przedmiot 
zamówienia 

 
 
 
Nazwa 
Zamawiającego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 

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

(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 

…………………………………………….. 

(miejscowość i data) 

 

 
 

Wartość brutto przedmiotu zamówienia podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
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  Załącznik nr 4 do SIWZ 
GK-342/       /09 

UMOWA  DOSTAWY 
 
Po przeprowadzeniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                                                     
znak:GK-341/p.n/ 4 /09 została zawarta w dniu ……………… w Leoncinie                                                     
umowa w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy 
Gminą Leoncin  ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin  
zwaną w dalszej treści umowy  „ ZAMAWIAJACYM ” 
reprezentowaną przez  ……………………………………………………… 
NIP  …………………………….., REGON ……………………………….. 
a  ……………………………………………………………………………..  
reprezentowany przez  ………………………………………………….  
NIP  …………………………….., REGON ……………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ” 
o następującej treści: 

§ 1 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczeniu wraz z montażem na kotwach stalowych  
    Zamawiającemu  zestawów urządzających trzy place zabaw przy szkołach na terenie Gminy  
    Leoncin (tj. Zespół Szkół w Leoncinie, Zespół Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach,  
   Zespół Szkół w Górkach), a  Zamawiający do odebrania przedmiotu zamówienia i zapłaty  
   Wykonawcy wynagrodzenia. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera załącznik  Nr 5 do siwz 
3.  Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

 
Termin dostawy strony ustalają na ……………………………………………………… 

 
§ 3 

 
1. Za wykonanie zamówienia zgodnie z § 1 oraz opisem wskazanym w załączniku do niniejszej  
   umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : 
   cena netto ……………… zł (słownie: ………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………..) 
   podatek VAT ….. %   kwota …………… zł (słownie: ……………………………… 
   ………………………………………………………………………………………….) 
   cena brutto ……………… zł (słownie; ………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………………….. ) 
w tym za: 
1.1) Urządzenie palcu zabaw przy Zespole Szkół w Leoncinie  
 
    cena netto ……………… zł (słownie: ………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………..) 
    podatek VAT ….. %   kwota …………… zł (słownie: ……………………………… 
    ………………………………………………………………………………………….) 
    cena brutto ……………… zł (słownie; ………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………….. ) 
1.2) Urządzenie palcu zabaw przy Zespole Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach 
 
     cena netto ……………… zł (słownie: ………………………………………………. 
      ………………………………………………………………………………………..) 
      podatek VAT ….. %   kwota …………… zł (słownie: ……………………………… 
      ………………………………………………………………………………………….) 
      cena brutto ……………… zł (słownie; ………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………….. ) 
1.3) Urządzenie palcu zabaw przy Zespole Szkół w Górkach 
 
       cena netto ……………… zł (słownie: ………………………………………………. 
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       ………………………………………………………………………………………..) 
       podatek VAT ….. %   kwota …………… zł (słownie: ……………………………… 
       ………………………………………………………………………………………….) 
       cena brutto ……………… zł (słownie; ………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………….. ) 
      Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług. 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,                       

w terminie 30  dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy 
…………….., po dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu umowy.  

3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
   

§ 4 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z dołożeniem  
    należytej staranności i fachowo. Materiały te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom  
    wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w Art. 10 Ustawy – 
    Prawo budowlane. 
2. Wykonawca odpowiada za jakość wykonanego przedmiotu umowy, a jego wady winien 
   usunąć w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
 

§ 5 
 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego  istnienia wad dostarczonego towaru, Zamawiający 
niezwłocznie prześle Wykonawcy reklamację, na którą Wykonawca udzieli odpowiedzi w terminie 3 
dni od dnia jej otrzymania. 

§ 6 
 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.  
 

§ 7 
1. W przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z niniejszej umowy  
    zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę do równowartości 10%   
    maksymalnej wysokości wynagrodzenia. 
2. Jeżeli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy, Zamawiający może obciążyć go karą umowną w   
    wysokości nie przekraczającej 10% maksymalnej wysokości wynagrodzenia. 

 
§ 8 

 
Wykonawca odpowiada za wady w przedmiocie umowy z tytułu rękojmi na zasadach Kodeksu 
cywilnego. 

§ 9 
 

1. Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 Prawo zamówień publicznych oraz  wymaga  
   formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco  
    naruszy postanowienia umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 144 Prawo zamówień  
    publicznych. 
3. Odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego może nastąpić wskutek okoliczności, o  
   których mowa w art. 145 Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 10 

 
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim polubownym załatwieniu sprawy. 
 

§ 11 
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
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§ 12 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: dwa egzemplarze 
Zamawiający , jeden egzemplarz Wykonawca. 
 
 
ZAMAWIAJACY        WYKONAWCA  
 
 
 
......................................                                                                                .....................................  
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Załącznik Nr 5 do SIWZ  
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

„ Urządzenie   trzech placów zabaw przy szkołach na terenie  Gminy  Leoncin”. 

(tj. dostawa i montaż drewnianego wyposażenia trzech placów 
zabaw przy Zespołach Szkół w Leoncinie, Głusku z siedzibą w  

Nowych Grochalach , w Górkach 
 

I. Zespół Szkół w Leoncinie 
1.Zestaw szt. 1 
Dwa pomosty wysokość 1 z daszkami i zjeżdżalniami , mostek wiszący , drabinka pozioma , 
wejście po kładkach zabezpieczone linami, tablica do rysowania , pniaki , trapy, 
2.Zestaw szt.1 
Pomost wysokości 1 m z daszkiem zjeżdżalnia , dwa pomosty wysokość 60 cm, mostek 
wiszący , 2 trapy wejściowe , tablica do rysowania. 
3.Hustawka  szt. 3   
Długość 3 metry. Beka wykonana z drewna litego o przekroju Ø 120 mm. Siedzisko 
profilowane wykonane ze sklejki wodoodpornej , powlekanej farbą utwardzalną. Uchwyty ze 
stali malowane proszkowo. Huśtawka wyposażona w elementy hamujące ruch. Kolorystyka  : 
element drewniany jasny brąz, kolorowe siedziska i uchwyty. 
4.Hustawka podwójna szt. 1. 
Siedziska drewniane. Zawiesie łożyskowe ,łańcuch 6 mm cynkowany ogniowo. Belka 
pozioma i słupy z drewna litego o przekroju Ø 120 mm. Słupy zakotwione w gruncie za 
pomocą kotew stalowych ocynkowanych przez zabetonowanie. Siedziska stalowe  
zabezpieczone gumą, zawiesie łożyskowane, łańcuch 6 mm ocynkowany ogniowo. 
5. Ławka szt. 2 
Konstrukcja metalowo- drewniana , długość 160 cm. 

6.Bujak sprężynowiec  szt. 2 
Z wodoodpornej sklejki odpowiednio impregnowana i pokryta wielokrotnie kolorowymi 
farbami. Elementy metalowe cynkowane , malowane proszkowo. Śruby oraz nakrętki 
wykorzystywane do montażu ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. 

7.Zestaw szt. 1 
Ścianka wspinaczkowa z zejściem po drabince pionowej, rura do zjazdów , siatka 
łańcuchowa , drążki poziome do zwisu i przewrotów , drabinka pozioma zakręcana. 
8.Altanka szt. 1 
Altanka odkryta przeznaczona dla 14 dzieci długość 300 cm szerokość stołu 80 cm. z 
dachem dwuspadowym   

9.Regulamin placu zabaw 
Określający zasady korzystania z urządzeń oraz zasady bezpieczeństwa. 
II. Zespół Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach 
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1.Zestaw szt. 1 
Dwa pomosty wys.1 m z daszkami i zjeżdżalniami, mostek wiszący, drabinka pozioma, 
wejście po kładkach zabezpieczone linami, tablica do rysowania , pniaki , trapy. 

2.Pociąg duży szt. 1  
Lokomotywa z tunelem , długość 2 m wagonik długość 2 m , ławeczki dla 4 dzieci. 
3.Huśtawka bujak szt. 1 
Długość 3 m. Belka wykonana z drewna litego o przekroju Ø 120 mm. Siedzisko profilowane 
wykonane ze sklejki wodoodpornej , powlekanej farbą utwardzalną,  uchwyty ze stali 
malowane proszkowo. Huśtawka wyposażona w elementy hamujące ruch. Kolorystyka : 
element drewniany - jasny brąz , kolorowe siedziska i uchwyty. 
4.Huśtawka podwójna szt. 1. 
Siedziska drewniane , zawiesie łożyskowe , łańcuch 6 mm cynkowany ogniowo. Belka 
pozioma i słupy z drewna litego o przekroju Ø 120 mm. Słupy zakotwione w gruncie za 
pomocą kotew stalowych ocynkowanych przez zabetonowanie. Siedziska stalowe 
zabezpieczone gumą , zawiesie łożyskowane , łańcuch 6 mm ocynkowany ogniowo. 

5.Bujak sprężynowiec szt. 3 
Z wodoodpornej sklejki wodoodpornej odpowiednio impregnowanej i pokrytej wielokrotnie 
kolorowymi farbami. Elementy metalowe cynkowane , malowane proszkowo. Śruby oraz 
nakrętki wykorzystywane do montażu urządzenia są ze stali ocynkowanej lub stali 
nierdzewnej. 

6.Piaskownica z przykryciem szt. 1 

 Wykonana z drewna litego , przekrój drewna min.10 mm Wymiary 3x3 m 
7.Zestaw – przeplotnia  szt. 1 
Ścianka wspinaczkowa z zejściem drabinowym , siatka łańcuchowa , kręcący się walec do 
ćwiczeń równowagi , uchwyty do zwisu. 

8.Regulamin placu zabaw. 
 Określający zasady korzystania z urządzeń oraz zasady bezpieczeństwa. 

 III. Zespół Szkół w Górkach. 
1.Zestaw szt. 1 
Dwa pomosty wys.1 m z daszkami i zjeżdżalniami , mostek wiszący, drabinka pozioma, 
wejście po kładkach zabezpieczone linami, tablica do rysowania , pniaki , trapy. 

2.Altanka szt. 1 
 Sześciokątna o średnicy 200 cm, ławeczka dla 10 dzieci , stolik okrągły, podłoga drewniana. 
3.Huśtawka szt.1 
 Długość 3 metry. Belka wykonana z drewna litego o przekroju Ø 120 mm Siedzisko 
profilowane wykonane ze sklejki wodoodpornej , powlekanej farbą utwardzalna .Uchwyty ze 
stali malowane proszkowo. Huśtawka wyposażona w elementy hamujące .Kolorystyka : 
element drewniany- jasny brąz,  kolorowe siedziska i uchwyty. 

4.Huśtawka podwójna szt. 1 
Siedziska drewniane. Zawiesie łożyskowe, łańcuch 6 mm cynkowany ogniowo. 

Belka pozioma i słupy z drewna litego o przekroju Ø 120 mm. Słupy zakotwione w gruncie za 
pomocą kotew stalowych ocynkowanych przez zabetonowanie .Siedziska stalowe 
zabezpieczone gumą , zawiesie łożyskowane, łańcuch 6mm ocynkowany ogniowo. 
5.Bujak sprężynowiec  szt.2 
Ze sklejki wodoodpornej odpowiednio impregnowanej i pokrytej wielokrotnie kolorowymi 
farbami. Elementy metalowe cynkowane, i malowane proszkowo. Śruby oraz nakrętki 
wykorzystywane do montażu ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. 
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6.Samochód jeep szt. 1 
Ławeczki dla 4 dzieci , kierownica , długość 1,5 m, szerokość 1 m. 

7.Ławka szt. 1 

Konstrukcja metalowo-drewniana , długość 160 cm 
7. Regulamin placu zabaw 
Określający zasady korzystania z urządzeń oraz ogólne zasady bezpieczeństwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19


	       
	WYKAZ  ZREALIZOWANYCH /WYKONANYCH DOSTAW
	I. Zespół Szkół w Leoncinie
	1.Zestaw szt. 1
	 Wykonana z drewna litego , przekrój drewna min.10 mm Wymiary 3x3 m

	6.Samochód jeep szt. 1
	Konstrukcja metalowo-drewniana , długość 160 cm


