
Siechnice, dnia 22 luty 2021 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMIERZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Nr SISK Z.1.2021 „Pielęgnacja boisk sportowych z naturalną nawierzchnią". 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Zamawiającym jest Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, kod: 55 - O 11 

miejscowość: Siechnice, województwo: dolnośląski powiat: wrocławski, ulica: Jana Pawła II 12, 

www.siksiechnice.pl, tel. 71 889 00 23 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia wyłączonego 

z stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 ze zm.), zwanej w dalszej treści ustawą Pzp. 

Działając zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółki zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 

13 stycznia 2020 r., dotyczącym udzielania zamówień publicznych, których wartość dotyczy 

zamówienia o wartości powyżej 50 tyś. złotych netto. 

W prowadzonym zapytaniu nie przysługują Oferentowi/Wykonawcy żadne procedury odwoławcze, 

ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zakończenia powyższego 

zamówienia/zapytania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny i powodu. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie boisk do piłki nożnej 

o nawierzchni trawiastej naturalnej, na obiektach zarządzanych i będących własnością Siechnickiej 

Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prace pielęgnacji na: 

a) Stadion sportowy(płyta boiska) ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, pow. 75,90 a, 

b) Stadion sportowy(poza płytą) ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, pow. 48,07 a 

c) Boisko sportowe dz. 257/5, ul. Zaciszna, 55-010 Iwiny, pow. 25,15 a, 

d) Boisko sportowe dz. 570/9, ul. Żernicka 17, 55-01 O Św. Katarzyna pow. 58,94 a, 

W załączniku Zamawiający przedstawia poglądową lokalizację ww., obiektów 

Załącznik nr 1 (ortofotomapa, zaznaczenie działki z portalu WROSIP). 

stanowiące 

Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na ww. obiektach celem 

zapoznania się z istniejącą infrastrukturą techniczną mającą wpływ na prawidłowe wykonanie 
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przedmiotu zamówienia (istniejące drogi dojazdowe, szerokości bram wjazdowych, wyposażenie boisk 

w infrastrukturę m.in. system nawodnienia, zraszacze natryskowe itp.). 

3. Zlecenie pielęgnacji boisk sportowych z naturalną nawierzchnią obejmować będzie następujące 

czynności: 

a) Badanie składu gleby pH i NKP. 

b) Wertykulacja i aeracja - pionowe nacinanie darni. 

c) Piaskowanie - rozsypywanie piasku wraz ze szczotkowaniem murawy. 

d) Nawożenie muraw - wysiew nawozów. 

e) Szczotkowanie murawy z kierunkowym formowaniem źdźbła trawy. 

t) Oprysk boisk - oprysk środkiem chwastobójczym i grzybobójczym. 

Szczegółowy opis i zakres zlecenia przedstawiono w Części II -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

stanowiący integralną część zamówienia. 

4. Zamówienie określa maksymalne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do nie zrealizowania całości zamówienia. 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Przedstawiciel Zamawiającego, który będzie uprawniony do dokonywania odbiorów prac w odniesieniu 

do ich zgodności z ofertą, jakości, dokładności i terminowości wykonywania, każdorazowo po 

wykonaniu prac sporządzi wraz z Wykonawcą protokół odbioru prac. Zamawiający ustanawia 

kosztorysowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym 

miesiącu, obliczane każdorazowo jako iloczyn faktycznie wykonach prac dla poszczególnych obiektów 

oraz ich stawek jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy za: 

• wałowanie walcem do 2,5 t, 

• wertykulację i aerację wraz z wywozem zanieczyszczeń, 

• piaskowanie wraz szczotkowaniem, 

• rozsiew nawozów, 

• wykonanie oprysku, 

• dostawę piasku i piaskowanie, 

Podstawą wystawienia co miesięcznej faktury będzie każdorazowo protokół odbioru wykonanych prac, 

zatwierdzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego z określonym wykazem wykonanych 

prac stanowiących podstawę rozliczenia powykonawczego. Ze względu na rozliczenie powykonawcze 

wartość będącą przedmiotem umowy może ulec zmianie w zakresie obniżenia lub podwyższenia 

wynagrodzenia należnego - z w/w tytułu Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia. 
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IV. TERMIN REALIZACJI 

W ramach umowy świadczenie usługi pielęgnacji w okresie 22 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

I. Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 

55-011 Siechnice 

Godziny otwarcia Biura Zamawiającego: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 14.00. 

LUB 

przesyłać na adres e-mail: zamowienia@sisk-siechnice.pl 

w tytule wiadomości wpisać: ,,Zamówienie SISK Z.1.2021 - pielęgnacja boisk". 

2. Termin składania ofert do 8 marca 2021 roku do godziny 10.00. 

VI. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

1. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie jednostkowe stawki za wykonanie 

poszczególnych czynności oraz maksymalną szacowaną wartość usługi. Oferta musi zawierać 

zestawieuie iufouuacji według poniższej tabeli - wzór druku oferty stanowi Załącznik nr 2. 

Według przedstawionych stawek będą rozliczane zlecone czynności. Każdorazowa po wykonaniu 

czynności na podstawie spisanego protokołu po wykonawczego będzie wystawiona i rozliczana 

czynność według pracy jak i powierzchni na jakiej została wykonana. 

2. Zamawiający przedstawia w tabeli poniżej maksymalny zakres i częstotliwość Zlecanych zabiegów 

na poszczególnych obiektach zgodnie z posiadaną na dzień ogłoszenia zapytania wiedzą 

i posiadanymi środkami finansowymi na 2021 rok. 

Stadion LE 
Św. Stadion LE 

Siechnice Iwiny Łączna 
Zabieg Obiekt Siechnice Katarzyna 

(płyta ul.Zaciszna powierzchnia na 
pielęgnacji poza płytą ul.Żernicka 

boiska) poszczególne 
boiska 

Nrdz. 549/154 549/154 257/5 570/9 zabiegi [a/ szt.] 

pow. [a] 75,90 48,07 25,15 58,94 

analiza gleby 3 o 2 2 7 

wertykulacja 2 o I 1 235,89 
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aeracja 2 o 1 1 235,89 

rozsiew nawozów 4 o 4 4 639,96 

oprysk na 
3 " 2 2 .) 

dwuliścienne 540,09 

oprysk na grzyby " 3 2 2 540,09 .) 

wałowanie 2 o o o 151,80 

piaskowanie 2 o o o 2 

Ilość faktyczna zleconych prac może zostać zmniejszona w zależności od zapotrzebowania. 

3. Zamawiający zawrze umowę na świadczenie oferowanej usługi z Wykonawcą - wzór umowy 

stanowi Załącznik nr 3. Oferent składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z wzorem umowy 

i akceptuje jej warunki. 

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

Zamawiający z pośród otrzymanych ofert wybierze najkorzystniejsza ofertę pod względem 

finansowym. Porównywana będzie wartość oferowanej kwoty za łączną maksymalną wartość zlecenia 

zgodnie z przedstawioną i wnioskowaną tabelą cen jednostkowych w ofercie. 

VIII. OSOBA KONTAKTOWA I UDZIELAJĄCA INFORMACJI 

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

• Sprawy dot. przedmiotu zamówienia, szczegóły wymagań technicznych: 

Izabela Lewicka tel. 609 996 062, e-mail: izabela.lewicka@sisk-siechnice.pl 

• Sprawy procedury postępowania, przygotowania ofert: 

Krzysztof Maj tel. 609 996 766, e-mail: krzysztof.maj@sisk-siechnice.pl 

Zatwierdził: 

Siechnice, dnia . 
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Siechnice, dnia 22 lutego 2021 r. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nr SISK Z.1.2021 „Pielęgnacja boisk sportowych z naturalną nawierzchnią." 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni 

trawiastej naturalnej, na obiektach zarządzanych i będących własnością Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki 

Komunalnej sp. z o.o. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prace pielęgnacji na: 

a) Stadion sportowy (płyta boiska) ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, pow. 75,90 a, 

b) Stadion sportowy (poza płytą) ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, pow. 48,07 a, 

c) Boisko sportowe dz. 257/5, ul. Zaciszna, 55-010 Iwiny, pow. 25, 15 a, 

d) Boisko sportowe dz. 570/9, ul. Żernicka 17, 55-0 I O Św. Katarzyna pow. 58,94 a, 

W załączniku Zamawiający przedstawia poglądową lokalizację ww., obiektów stanowiące Mapki nr 1 - 4 

(ortofotomapa, zaznaczenie działki z portalu WROSIP). 

Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na ww. obiektach celem zapoznania się 

z istniejącą infrastrukturą techniczną mającą wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia (istniejące 

drogi dojazdowe, szerokości bram wjazdowych, wyposażenie boisk w infrastrukturę m.in. system nawodnienia, 

zraszacze natryskowe itp.). 

3. Szczegółowy zakres prac pielęgnacyjnych dla boisk obejmuje następujące prace do wykonanie na murawie 

trawiastej: 

a) Badanie składu gleby pH i NKP przed każdym zabiegiem nawożenie (proponowane 2 badania w sezonie); 

b) Wertykulacja i aeracja - pionowe nacinanie darni: 

• dla Stadion sportowy (płyta boiska) 

• dla boisko sportowe c-d 

2 razy w sezonie 

I raz w sezonie - w okresie wiosennym 

Urobek powstały po zabiegu wertykulacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wywieźć z terenu 

obiektu i zutylizować na własny koszt. 

UWAGA 

Na płycie boiska Stadionu sportowego w Siechnicach dla każdei z polówek boiska iest zainstalowany 

obwiedniowy ogranicznik dla kosiarek automatycznych. Ogranicznik w postaci przewodu niskiego napięcia 

zamontowany na głębokości okola 8 cm wzdłuż linii boiska oraz rozdziału dwóch polówek - pośrodku. Ponadto 

w polach karnych iak i centralnie na środku boiska zlokalizowane są wynurzalne tryskacze systemu podlewania 

płvty boiska. Wykonawca iest zobowiązany do zachowania wszelkiei ostrożności i uniknięcia uszkodzenia 

istnieiqcei infrastruktury, podczas wykonywania zabiegu wertykulacia i aeracii - pionowego nacinania darni. 
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c) Piaskowanie - rozsypywanie piasku wraz ze szczotkowaniem murawy: 

• 2 raz - Stadion LA w Siechnicach (wiosna, jesień), 

• I raz - pozostałe obiekty (wiosna), 

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć piasek płukany o granulacji 0,2 - 2 mm w ilości 25 

ton na jedno piaskowanie. 

d) Nawożenie muraw - wysiew nawozów (w miarę potrzeb). 

Nawóz na każdorazowe wykonanie wysiewu w ilości minimum 280 kg/ha dostarczy Wykonawca. 

Oczekiwane nawozy wieloskładnikowe dedykowane do murawy sportowej, skład dobrany w zależności od 

zasobności gleby i pory roku. Preferowane są nawozy, które w składzie zawierają kwasy humusowe 

i aminokwasy. 

Przy każdym zabiegu nawożenia i opryskach środkami ochrony roślin Wykonawca ma obowiązek załączyć do 

protokołu kartę charakterystyki produktu. 

Na Stadion LA w Siechnicach (płyta boiska) w godzinach nocnych, pracują dwie kosiarki automatyczne - 

wykonawca musi zapewnić odpowiedni dobór nawozu, który będzie rozkładał pokos. 

e) Szczotkowanie murawy z kierunkowym formowaniem źdźbła trawy minimum 2 razy w sezonie (w miarę 

potrzeb) - tylko Stadion LA w Siechnicach (płyta hoiska). 

t) Oprysk boisk- oprysk środkiem chwastobójczym i grzybobójczym (w miarę potrzeb)jednak nie więcej niż 

3 razy w okresie realizacji zlecenia. Środek chemiczny na każdorazowe wykonanie usługi dostarczy na 

obiekt Wykonawca. 

4. Zamówienie określa maksymalne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

nie zrealizowania całości zamówienia. 

II. TERMIN REALIZACJI 

W ramach umowy świadczenie usługi pielęgnacji w okresie 22 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 

III. OSOBA KONTAKTOWA I UDZIELAJĄCA INFORMACJI 

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

• Sprawy dot. przedmiotu zamówienia: 

Izabela Lewicka tel. 609 996 062, e-mail: izabela.lewicka@sisk-siechnice.pl 

• Sprawy procedury postępowania, przygotowania ofert: 

Krzysztof Maj tel. 609 996 766, e-mail: krzysztof.maj@sisk-siechnice.pl 

Zatwierdził: 

Siechnice, dnia . 
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Mapka nr I 

Stadion sportowy (płyta boiska) ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, pow. 75,90 a, 
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Mapka nr 2 

Stadion sportowy (poza płytą) ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, pow. 48,07 a, 
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Mapka nr 3 

Boisko sportowe dz. 257/5, ul. Zaciszna, 55-010 Iwiny, pow. 25,15 a, 
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Mapka nr 4 

Boisko sportowe dz. 570/9, ul. Żernicka I 7, 55-0 I O Św. Katarzyna pow. 58,94 a, 

Strona 6 z 6 



Załącznik nr l 

SISK Z.1.2021 - pielęgnacja boisk sportowych z naturalną nawierzchnią. 

Mapka nr I 

Stadion sportowy (płyta boiska) ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, pow. 75,90 a, 
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Mapka nr 2 

Stadion sportowy (poza płytą) ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, pow. 48,07 a, 
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Mapka nr 3 

Boisko sportowe dz. 257/5, ul. Zaciszna, 55-0 I O Iwiny, pow. 25,15 a, 
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Mapka nr 4 

Boisko sportowe dz. 570/9, ul. Żernicka 17, 55-0 I O Św. Katarzyna pow. 58,94 a, 
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Załącznik nr 2 do SISK Z.1.2021 

pieczątka Wykonawcy (miejscowość i data) 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na ogłoszenie nr SISK Z.1.2021 pn.: ,,Pielęgnacja boisk sportowych z naturalną 
nawierzchnią". 

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia: 

Nazwa Wykonawcy: 

Adres Wykonawcy: 

NIP . 

REGON . 

Tel: . 

e-mail .. 

I. Zestawienie cen jednostkowych na poszczególne prace: 

Tabela nr I - ceny jednostkowe. 

Zabieg pielęgnacji boiska 
Jednostka miary Cena jednostkowa netto 

m2/szt. zł 

analiza gleby szt. 

wertyku łac ja m2 

aeracja m2 

rozsiew nawozów m2 

oprysk na dwuliścienne m2 

oprysk na grzyby m2 

wałowanie m2 

piaskowanie szt. 
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Uwaga w tabeli powyżej należy podać cenę jednostkową, wykonania usługi, która będzie porównywalna 

pomiędzy poszczególnymi ofertami. 

Do uzupełnienia i zobrazowania wartości maksymalnego przewidzianego zamówienia Zamawiający sporządził 

tabele porównawczą łącznego zamówienia. 

Zestawienie łącznych wartości zamówienia na poszczególne prace: 

Jednostka miary 
Stawka Maksyrralna ilość Lączna wartość 

Podatek VAT 
Lączna wartość 

jednostkowa zlecenia netto brutto 
Zabieg pielęgnacji boiska 

zł netto/ni2 1112 zł zł zł 
ni2 

A B C D E 
analiza gleby szt. 7 
wertykulacja 1112 23 589 

aeracja ni2 23 589 
rozsiew nawozów mż 63 996 

oprysk na dwuliścienne ni2 54009 
oprysk na grzyby ni2 54009 

wałowanie 1112 15 180 
piaskowanie szt. 2 

SUMA 

UWAGA 

W kolumnie A należy wpisać wartość oferowanej ceny jednostkowej wykazanej w Tabeli nr I „CENY 

JEDNOSTKOWE". 

W kolumnie C należy wpisać wartość iloczynu odpowiednio mnożąc wartość z kolumny A przez wartość 

z kolumny B. 

W kolumnie D należy obliczyć odpowiednio wartość podatku vat dla łącznej wartości z kolumny C. 

W kolumnie E należy wpisać odpowiednio sumę wartości z kolumny C i D. 

2. Oferujemy wykonanie maksymalnego zakresu zlecenia w łącznej kwocie zł netto 

(słownie: ), do oferowanej kwoty należy doliczyć 

podatek Yat w kwocie złotych, co łącznie daję kwotę całkowitą . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. złotych brutto. 

3. Oświadczam, że składając ofertę zapoznałem się z obiektami na których będzie świadczona usługa oraz ze 

wzorem umowy, który został załączony do zapytania, akceptuję jej warunki i w przypadku wyboru Naszej 

oferty zobowiązuję się do jej podpisania. 

4. Zobowiązuje się do pozostania związany powyższą oferta do dnia 30 marca 2021 roku. 

Podpis osób uprawnionej 
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SI ECH NICKA 
INWESTYCYJNA 
SPÓŁKA KOMUNALNA 

Umowa do postępowania SISK.Z.I.2021 

UMOWA nr . 

Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej 
naturalnej, na obiektach zarządzanych i będących własnością Siechnickiej Inwestycyjnej 

Spółki Komunalnej sp. z o.o. 

Zawarta w dniu r. w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm .. ..,,.,- •.• ~.,, 

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komu 

w Siechnicach, przy ulicy Jana Pawła Il 12, 

owiedzialnością z siedzibą 

pod numerem KRS 0000444573, REGON 0220 

Sylwestra Sasa, 

esa Zarządu 

a 

na rzecz Zamawiającego usług z zakresu Pielęgnacji 

Inwestycyjną Spółką 

ścią z siedzibą w Siechnicach. 

§2 

pielęgnacji muraw trawiastych na płytach boisk piłkarskich 

będących własnością lub w zarządzaniu przez SISK sp. z o.o. zlokalizowanych w Gminie Siechnice. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi SIWZ do postępowania SISK Z.28.2020 ust. li pkt. 3. 

I. 

3. Wykonawca będzie wykonywał usługę w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 

21.00 oraz w soboty od 8.00 do 20.00. Wykonawca ma obowiązek zapewnić taką organizację pracy, która 

zagwarantuje ciągłe funkcjonowanie obiektu. 

4. Zamawiający udostępni przedmiotowy teren Wykonawcy pod warunkiem, że prace będą rozpoczęte 

i zakończone w sposób nie kolidujący z planowanymi imprezami sportowo - rekreacyjnymi na obiektach. 

5. Celem realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest doposażyć się we własny sprzęt i urządzenia 

niezbędne do właściwej pielęgnacji. 

Strona I z 8 



SIECHNICKA 
INV(ESTYCYJNA 
SPOŁKA KOMUNALNA 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę przy użyciu sprawnie działającego sprzętu i narzędzi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa p. poż, bhp, oraz ochrony środowiska oraz z uwzględnieniem 

wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca powinien dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania zadania umożliwiającym 

wykonanie prac na nawierzchni trawiastej i minimalizującym możliwość wystąpienia jej uszkodzenia 

(koleiny, wyrywanie darni itp.) Parametry sprzętu winne być dostosowane do istniejącej infrastruktury. 

W przypadku wystąpienia zniszczeń spowodowanych np. ciężkim sprzętem Wykonawca jest zobowiązany 

do zastosowania innej technologii oraz przywrócenia zniszczonych terenów do stanu pierwotnego. 

8. Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia miejsca magazynowego na obiektach. 

9. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest wywieźć i usunąć nadmiar urobku pochodzący 

z werykulacji i aeracji. 

I O. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć m · 

warunki bezpieczeństwa dla osób postron 

11. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie nas 

wszelkie urządzenie pomocnicze oraz zbędn 

·a prac oraz zapewnić wszelkie 

sportowe itp.) Wykonawca 

13. Za szkody wynikłe z w I 

14. W przypadku muraw do stanu 

".,,,,....nn1ent potwierdzający, że jest ubezpieczony od 

'ałalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

ażdorazowego przedłożenia Zamawiającemu aktualnej 

§3 

sług pielęgnacyjnych obejmuje pielęgnację muraw trawiastych płyt boisk 

ie następujących obiektów sportowych: 

a) Stadion sportowy(płyta boiska) 

b) Stadion sportowy(poza płytą) 

c) Boisko sportowe 

d) Boisko sportowe 

ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, 

ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, 

dz. 257/5, ul. Zaciszna, 55-010 Iwiny, 

dz. 570/9, ul. Żernicka 17, 55-0 I O Św. Katarzyna 

pow. 75,90 a, 

pow. 48,07 a 

pow. 25,15 a, 

pow. 58,94 a, 

§4 

I) Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni 

trawiastej naturalnej, na obiektach zarządzanych i będących własnością Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki 

Komunalnej sp. z o.o. 

2) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prace pielęgnacji na: 
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a) Stadion sportowy(płyta boiska) ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, pow. 75,90 a, 

b) Stadion sportowyipoza płytą) ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, pow. 48,07 a 

c) Boisko sportowe dz. 257/5, ul. Zaciszna, 55-010 Iwiny, pow. 25, 15 a, 

d) Boisko sportowe dz. 570/9, ul. Żernicka 17, 55-01 O Św. Katarzyna pow. 58,94 a, 

W załączniku Zamawiający przedstawia poglądową lokalizację ww., obiektów (ortofotomapa, zaznaczenie 

działki z portalu WROSIP). Zaleca się jednak aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na 

ww. obiektach celem zapoznania się z istniejącą infrastrukturą techniczną mającą wpływ na prawidłowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia (istniejące drogi dojazdowe, szerokości bram wjazdowych, wyposażenie 

boisk w infrastrukturę m.in. system nawodnienia, zraszacze natryskowe itp.). 

3) Szczegółowy zakres prac pielęgnacyjnych dla boisk obejmuje nas 

trawiastej: 

a) Badanie składu gleby pH i NKP 

w sezonie); wyniki badań należy przedł 

b) 

(proponowane 2 badania 

c) 

d) 

• 
• dla boisko sportowe c-d 

obiektu i zutylizować na 

• 

leżności od pory roku i zasobności podłoża. Preferowane są nawozy do 

kwasy humusowe i aminokwasy. 

Po każdorazowym zabiegu z użyciem nawozów i środków ochrony roślin Wykonawca ma obowiązek 

dołączenia do protokołu kartę charakterystyki użytego środka. 

Na Stadion sportowy (płyta boiska) w godzinach nocnych, pracują dwie kosiarki automatyczne - 

wykonawca musi zapewnić odpowiedni dobór nawozu, który będzie rozkładał pokos. 

e) Szczotkowanie murawy z kierunkowym formowaniem źdźbła trawy ( w miarę potrzeb) - tylko Stadion 

sportowy (płyta boiska). 
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t) Oprysk boisk - oprysk środkiem chwastobójczym i grzybobójczym ( w miarę potrzeb) jednak nie więcej 

niż 3 razy w okresie realizacji zlecenia. Środek chemiczny na każdorazowe wykonanie usługi dostarczy 

na obiekt Wykonawca. 

Po każdorazowym zabiegu z użyciem nawozów i środków ochrony roślin Wykonawca ma obowiązek 

dołączenia do protokołu kartę charakterystyki użytego środka. 

4) Zamówienie określa maksymalne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

nie zrealizowania całości zamówienia. 

§5 

I. Stawki jednostkowe podane w ofercie z 

Umowy. 

2. Za usługi będące przedmiotem 

Cena jednostkowa netto 

nostkowych 

ich prac objętych przedmiotem umowy, w trakcie trwania 

..._ .. -~ ... ęże przekroczyć łącznie kwoty brutto . .. .. . ... ... ... ... zł (słownie: 

•.............. .) zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 

3. 

w terminie 21 dni licząc od daty poprawnie wystawionej i dostarczonej faktury, poprzedzonej podpisanym 

protokołem wykonania należycie prac. 

5. Ze względu na rozliczenie powykonawcze wartość będącą przedmiotem umowy może ulec zmianie 

w zakresie obniżenia wynagrodzenia należnego, a z w/w tytułu Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne 

roszczenia. 

§6 
I. Wykonawca deklaruje, iż usługi objęte niniejszą umową realizowane będą przez zespół specjalistów 

składający się z osób posiadających wykształcenie i doświadczenie w ogrodnictwie oraz personelu 

zatrudnionego na umowę o pracę. 
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2. Koordynacją usług ze strony Zamawiającego zajmuje się Izabela Lewicka tel. 609 996 062, 

3. Koordynacją usług ze strony Wykonawcy zajmuje się . 

4. Nadzór nad właściwą realizacją umowy sprawować będzie Henryk Wlazło tel. 692 329 188, 

§7 

I. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w okresie od 22 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 

2. Zamawiający przewiduje wykonanie usługi na boiskach w okresie wiosennym i jesiennym. 

3. Realizacja następować będzie sukcesywnie w uzgodnieniu terminu z Zamawiającym z uwzględnieniem 

warunków pogodowych umożliwiających realizację zadań oraz terminarza planowanych rozgrywek na 

boiskach wymienionych w §3 Umowy. 

4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia 

określonych § 4 w terminie do 2 dni odc 

zgodnie z formularzem ofertowym. 

I. 

a) 

c) 

ponosi 

b) ponosi on odpowiedzialność - 

brutto 

od terminu wyznaczonego przez 

podjęcia działań przedmiotu zamówienia 

ienia personelu na podstawie umowy o pracę, w wysokości 5 % 

. 3 za każdą osobę świadcząca pracę, a nie będąca zatrudnioną na 

2. Strony przewidują 

pokrywają poniesionej szkody. 

3. Należność z tytułu naliczonych kar umownych Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia 

hodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie 

z należnościami z tytułu faktur wystawionych przez Wykonawcę Strony zastrzegają sobie prawo do 

odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

4. Za szkody i wady wynikłe z wadliwej pielęgnacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadku 

stwierdzonych zniszczeń, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu zieleni do stanu 

pierwotnego - w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Strona 5 z 8 



SI ECH NICKA 
INWESTYCYJNA 
SPÓŁKA KOMUNALNA 

5. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie 

naliczał kary umowne opisane w ust. I c niniejszego paragrafu. 8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia 

kar umownych z wynagrodzenia, z kolejnej faktury. 

6. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych. 

§9 

PERSONEL WYKONA WCY 

I. Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany jest do zatrudnienia osób na umowę o pracę. Osoby te 

będą wykonywały czynności związane z pielęgnacją terenów zieleni i obsługą urządzeń rolniczych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący wymienione w ust. I usługi z ramienia 

Wykonawcy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy 

3. Wykonawca, nie później niż do S dni 

o zatrudnianiu w oparciu o umowę o pracę 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawi 

wobec wykonawcy lub podwykonawcy odn 

umowy o pracę w rozumieniu 

mawiającemu oświadczenie 

kontrolnych 

cę wymogu 

uprawniony jest w szczególności do· 

a) 

b) 

c) 

wymogów 

onie danych osobowych, 

____ ... ia spełniania ww. wymogów, 

oraz wnioskowania 

5. 

w 

w tym wezwaniu 

oniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

a) l"-lntłu,\,konawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

"""'""''M1ri, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

Mlni,ścit~. dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazan , że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

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

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

wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy 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 (tj. w szczególności 
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bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

I. Wszelkie zmiany niniejszej 

z zastrzeżeniem zapisów art, 144 ustawy Pr 

2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. w 

wykazującej zasadność wprowadzenia zmia 

dokonanie lub przedłożenia propoz 

3. Przewiduje się możliwość zm · 

wyboru Wykonawcy w za' 

nieważności 

y stawki podatku od towarów 

stawki podatku bez zmiany 

4. 

'i. wego pisemnego powiadomienia drugiej strony 

ziby, złożeniu do Sądu wniosku o ogłoszenie jego 

zawieszeniu działalności. Wykonawca powiadomi 

0"1łrvtrainięciu uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy. 

6. 

a) wypowiedzenia, z powodu rażącego naruszenia postanowień niniejszej 

b) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy lub 

Zamawiającego, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Zamawiającego, 

d) w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn realizacji danego 

etapu zadania w terminie 7 dni od terminu ustalonego w zleceniu, 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
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Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy Zamawiający nie wywiązuje się 

z obowiązku zapłaty za fakturę lub rachunek, w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego 

w niniejszej umowie. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§12 

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej u 

dla Zamawiającego sądu powszechnego. 

ięcie właściwego miejscowo 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących 

WYKONAWCA 
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