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Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego   
EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” 

 
Tom III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 

 
RZ.272.89.2022 

 

„Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich błoniach” 
 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu 
jeleniogórskich błoni. 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 242, 241, 240, 234, 231/2, AM-1, obręb 0018, 
026101_1.0018 M. Jelenia Góra, miasto: Jelenia Góra. 

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, 
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu 
„Rozwój lokalny”. 

2. Charakterystyczne parametry: 

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych:  660,5 m
2
 

Wymiar nawierzchni utwardzonej na 
działce nr 240: 

30 m x 20 m 

Wymiar nawierzchni utwardzonej na 
działce nr 242: 

10 m x 5 m 

Oświetlenie terenu: 8 punktów świetlnych 

Szafka sterownicza 1 kpl 

Monitoring 1 zestaw autonomiczny monitoringu zewnętrznego 

Długość przyłącza kanalizacji sanitarnej 4,6 m 

Długość przyłącza wodociągowego wraz z 
wewnętrzną instalacją wodociągową 

84,9 m 

Nasadzenia zieleni 57 szt. 

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) wykonanie prac przygotowawczych, zabezpieczenie terenu, 
2) wykonanie dwóch nawierzchni utwardzonych (betonowych), 
3) wykonanie oświetlenia terenu, 
4) wykonanie monitoringu terenu, 
5) wykonanie przyłącza wodociągowego, 
6) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
7) wykonanie nasadzeń zieleni na działkach nr 231/2, 231/4, 232/1, obręb: 0018, 026101_1.0018  

M. Jelenia – 57 szt. drzew, 
8) ukształtowanie terenu, prace odtworzeniowe itp., 
9) wykonanie prac porządkowych. 

 
II. Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z organizacją  

i utrzymaniem terenu. Zamawiający nie udostępni prądu i wody na potrzeby budowy. Wykonawca we 

własnym zakresie winien dostarczyć niezbędne do budowy media. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie wywiesić tablicę informacyjną oraz odpowiednio zabezpieczyć 
teren budowy. 

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie dokonać wszelkich 
czynności związanych z prowadzeniem inwestycji. 
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4. Wszelkie opłaty wynikające z uzyskania decyzji lub innych uzgodnień ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie w imieniu Zamawiającego do realizacji postanowień, decyzji 
zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonawca poinformuje również o rozpoczęciu prac  
z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkie instytucje zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 
przekazanego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zdjęcia powinny być 
wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez 
uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja ta winna być przekazana 
Zamawiającemu na nośniku CD lub DVD w formacie *.jpg. Po zakończeniu robót Wykonawca 
wykona analogicznie zdjęcia terenów odtworzonych i przekaże je Zamawiającemu wraz z 
protokołem odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt opracować, zatwierdzić  
i wprowadzić projekt organizacji ruchu na czas trwania robót. 

8. Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć  
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru pełną informację na temat wszelkich materiałów  
i produktów. Materiał niezatwierdzony przez inspektora nadzoru nie może zostać wbudowany.  

III. Informacje ogólne: 

1. Elementy wymienione w pkt I.2 i I.3 stanowią orientacyjny zakres robót budowlanych niezbędnych  
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres robót określony został  
w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu 
widzenia: dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB), przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania 
końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia.  

W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego 
wykonania zadania, podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia 
robót w danym systemie. 

3. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone  
w oparciu o dokumentację projektową, STWiORB, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia  
(wraz z załącznikami). 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w szczególności koszty:  
1) uzyskania decyzji lub innych uzgodnień związanych z prowadzeniem inwestycji, 
2) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym 

staraniem,   
3) urządzenia i utrzymania terenu budowy,   
4) wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,  
5) dokumentacji fotograficznej, 
6) opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót  

(o ile będzie wymagany), 
7) zużycia mediów, 
8) uporządkowania terenu po wykonaniu robót,  
9) właściwego gospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.),  
10) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: 

dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, mapa geodezyjna powykonawcza, 
certyfikaty, atesty, karty gwarancyjne producenta dotyczące wbudowanych materiałów oraz 
zamontowanych urządzeń, wyniki prób i badań, oświadczenie dotyczące sposobu 
zagospodarowania odpadów, dokumentację fotograficzną oraz inne niewymienione dokumenty 
istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz użytkowania przedmiotu 
zamówienia,  

11) wszelkie inne niewyszczególnione w SWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do 
poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
2022r., poz. 1710 z późn. zm.) ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 
dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych lub systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
rozwiązań równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego 
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przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 
złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) Prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisje pyłu do atmosfery. 
2) Zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania 

i/lub wykonania robót budowlanych. 

7. Zamawiający będzie wymagał załączenia do końcowego protokołu odbioru dokumentów 
potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.). 

8. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 
1) Zamawiający wymaga, aby czynności związane z realizacją zamówienia, w szczególności: 

a) z wykonaniem robót konstrukcyjnych (budowa płyt betonowych), 
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(Dz.U. z 2022 r., poz.1510 z późn. zm.). 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) 
czynności. 

3) W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnienia pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów,  
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku 
nieudostępnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę – Zamawiający naliczy karę w wysokości ustawowego minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia 
przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub nieudostępnienia stosownej dokumentacji - 
licząc za każdy stwierdzony przypadek. 

5) W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, dokumentów/ 
oświadczeń o których mowa w pkt. 3) dotyczących weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę -  Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki 
licząc od daty wyznaczonej na złożenie przedmiotowych dokumentów/oświadczeń. 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej czternaście (14) dni od daty 
zawarcia umowy Harmonogram rzeczowo – finansowy.  
Harmonogram, o którym mowa powyżej będzie podlegał aktualizacji w trakcie procesu 
inwestycyjnego. 

Wszelkie zmiany w zakresie Harmonogramu Wykonawca obowiązany jest zgłaszać niezwłocznie do 
Zamawiającego w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie do 5 dni od daty zaistnienia 
okoliczności będącej podstawą zgłaszanej zmiany. 

10. Załączniki: 
1) Dokumentacja projektowa; 
2) STWIORB, 
3) Decyzja pozwolenia na budowę nr 183 /2022 z dnia 28.10.2022r. 
 


