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Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja  zamówienia  pn.
Dobry  klimat  dla  Radlina  -
kompleksowa  rewitalizacja
przestrzeni  miejskich  Etap  I. -
Park Jordanowski ze ścieżkami
spacerowymi  od  Biertułtów
wraz  z  przebudową  drogi  do
Pomnika Ofiar Szybu Reden w
Radlinie.

1. Czy zamówienie publiczne dotyczy projektu lub programu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ?

tak/nie

2. Nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej 

3. Czy zamówienie publiczne dotyczy projektu lub programu 
współfinansowanego ze środków krajowych ?

tak/nie

4. Nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków 
krajowych 

Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji 
Strategicznych

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* :

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SWZ

III. Wymagania wynikające ze specyfiki zamówienia i powiązanych przepisów, w tym:

1. Wymagania dotyczące oddziaływania na środowisko oraz zastosowanie określonych środków 
zarządzania środowiskiem w trakcie realizacji zamówienia:

Wymagania w zakresie ochrony środowiska szczególnie wynikające z  ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz zapisów  „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których 
stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”. Zamawiający informuje, że 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania, 
które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe 
dla środowiska.

Przypomina się, że:
- wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania;
- organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku 

naturalnemu.

2. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych:

Teren będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Projektuje się ścieżki o spadku maks. 6%. 
W budynku toalet zaprojektowano odrębną toaletę dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

3. Rodzaj czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:

Przewidywane  roboty  do  wykonania:  rozbiórka  obiektów  inżynieryjnych,wycinka  drzew,  roboty
ziemne , roboty w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych , sieci teletechnicznych, roboty
drogowe,  roboty  montażowe  konstrukcji, montaż  elementów  małej  architektury,  wykonanie
nawierzchni trawiastej i nasadzeń, roboty betonowe,  uporządkowanie terenu.
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4. Wymagania dodatkowe dotyczące zatrudnienia:

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

tak/nie

2) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub 
nie wykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy

tak/nie

3) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej

tak/nie

4) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu
przygotowania zawodowego

tak/nie

5) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych

tak/nie

6) innych osób niż określone w lit. a–e, o których mowa w ustawie z
dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 217, 730 i 1818) lub we właściwych przepisach 
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego

tak/nie

5. Wymagania dotyczące BHP i organizacji placu budowy:

Przystępując  do  realizacji  robót  kierownik  budowy  jest  zobowiązany  udzielić  odpowiedniego
instruktażu pracownikom polegającego na:

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac 

- szczegółowym  poinformowaniu  pracowników  o  występujących  zagrożeniach  podczas
realizacji robót 

- .przedstawieniu  metod  postępowania  w  przypadku  bezpośredniego  zagrożenia  życia  lub
zdrowia

Do wykonywania prac objętych zakresem projektu dopuszcza się wyłącznie osoby, które:
- posiadają kwalifikacje i uprawnienia dla danego stanowiska pracy, jeżeli takie są wymagane;

- uzyskały orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na określonym stanowisku;

- posiadają aktualne szkolenie podstawowe BHP, zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym
i sposobami  jego  ograniczenia  oraz  wykazali  się  znajomością  niniejszej  instrukcji  oraz
instrukcji  szczegółowych  i  uzyskali  pozytywny  wynik  na  egzaminie  dopuszczającym do
pracy;

- posiadają odzież i obuwie robocze oraz niezbędne ochrony indywidualne przewidziane na
dane stanowisko pracy zgodnie z zakładową tabelą norm przydziału;

- zostały przeszkolone w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej.
- Przed przystąpieniem do robót pracownicy będą uczestniczyć w instruktażach BHP na temat

sposobu realizacji robót, wymaganych sposobów postępowania, zakresu wymaganych ochron
osobistych  i mogących  wystąpić  zagrożenia  dla  zdrowia  i  życia.  Instruktaż  będzie
prowadzony przez kierownika budowy, a przeprowadzenie instruktażu będzie odnotowane i
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potwierdzone  podpisami.  W  trakcie  realizacji  robót  pracownicy  zobowiązani  są  do
postępowania zgodnie z treścią instrukcji BHP. 

... (inne wymagania)

IV. UMOWA – umowa stanowi załącznik do wniosku i zawiera elementy wymagane dla realizacji 

                   zamówienia, w tym elementy określone poniżej 

1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, W TYM:

1.1. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz w razie potrzeby planowane terminy 
wykonania poszczególnych części zamówienia:

1.2. Warunki zapłaty wynagrodzenia:

-

1.3. Wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia, w przypadku możliwości ograniczenia 
zakresu zamówienia przez Zamawiającego

1.4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony:

Zamawiający:

Wykonawca:

1.5. Okres gwarancji:

 

(...)

2. OKREŚLENIE RODZAJU I ZAKRESU ZMIAN UMOWY ORAZ WARUNKÓW ICH 
WPROWADZENIA:

2.1. Warunki dotyczące zmian terminu realizacji umowy.

2.2. Warunki dotyczące zmian wartości umowy.

2.3. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany 
wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia,

2.4. Sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

1) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności 
wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub 

2) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w 
przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia; 

2.5. sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia 
oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy; 
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2.6. maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 

3. Warunki dotyczące zmian treści umowy, innych niż wymienione w pkt IV.2. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dobry  klimat  dla  Radlina  -
kompleksowa  rewitalizacja
przestrzeni  miejskich  Etap  I. -
Park Jordanowski ze ścieżkami
spacerowymi  od  Biertułtów
wraz  z  przebudową  drogi  do
Pomnika Ofiar Szybu Reden w
Radlinie

1. Czy zamówienie publiczne dotyczy projektu lub programu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ?

tak/nie

2. Nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej 

3. Czy zamówienie publiczne dotyczy projektu lub programu 
współfinansowanego ze środków krajowych ?

tak/nie

4. Nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków 
krajowych 

Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji 
Strategicznych

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* :

…

III. Wymagania wynikające ze specyfiki zamówienia i powiązanych przepisów, w tym:

1. Wymagania dotyczące oddziaływania na środowisko oraz zastosowanie określonych środków 
zarządzania środowiskiem w trakcie realizacji zamówienia:

Wymagania w zakresie ochrony środowiska szczególnie wynikające z  ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz zapisów  „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których 
stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”. Zamawiający informuje, że 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania, 
które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe 
dla środowiska.

Przypomina się, że:
- wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania;
- organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku 

naturalnemu.

2. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych:

Teren będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Projektuje się ścieżki o spadku maks. 6%. 
W budynku toalet zaprojektowano odrębną toaletę dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

3. Rodzaj czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:

Przewidywane  roboty  do  wykonania:  rozbiórka  obiektów  inżynieryjnych,wycinka  drzew,  roboty
ziemne , roboty w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych , sieci teletechnicznych, roboty
drogowe,  roboty  montażowe  konstrukcji, montaż  elementów  małej  architektury,  wykonanie
nawierzchni trawiastej i nasadzeń, roboty betonowe,  uporządkowanie terenu.
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4. Wymagania dodatkowe dotyczące zatrudnienia:

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

tak/nie

2) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub 
nie wykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy

tak/nie

3) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej

tak/nie

4) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu
przygotowania zawodowego

tak/nie

5) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych

tak/nie

6) innych osób niż określone w lit. a–e, o których mowa w ustawie z
dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 217, 730 i 1818) lub we właściwych przepisach 
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego

tak/nie

5. Wymagania dotyczące BHP i organizacji placu budowy:

Przystępując  do  realizacji  robót  kierownik  budowy  jest  zobowiązany  udzielić  odpowiedniego
instruktażu pracownikom polegającego na:

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac 

- szczegółowym  poinformowaniu  pracowników  o  występujących  zagrożeniach  podczas
realizacji robót 

- .przedstawieniu  metod  postępowania  w  przypadku  bezpośredniego  zagrożenia  życia  lub
zdrowia

Do wykonywania prac objętych zakresem projektu dopuszcza się wyłącznie osoby, które:
- posiadają kwalifikacje i uprawnienia dla danego stanowiska pracy, jeżeli takie są wymagane;

- uzyskały orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na określonym stanowisku;

- posiadają aktualne szkolenie podstawowe BHP, zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym
i sposobami  jego  ograniczenia  oraz  wykazali  się  znajomością  niniejszej  instrukcji  oraz
instrukcji  szczegółowych  i  uzyskali  pozytywny  wynik  na  egzaminie  dopuszczającym do
pracy;

- posiadają odzież i obuwie robocze oraz niezbędne ochrony indywidualne przewidziane na
dane stanowisko pracy zgodnie z zakładową tabelą norm przydziału;

- zostały przeszkolone w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej.
- Przed przystąpieniem do robót pracownicy będą uczestniczyć w instruktażach BHP na temat

sposobu realizacji robót, wymaganych sposobów postępowania, zakresu wymaganych ochron
osobistych  i mogących  wystąpić  zagrożenia  dla  zdrowia  i  życia.  Instruktaż  będzie
prowadzony przez kierownika budowy, a przeprowadzenie instruktażu będzie odnotowane i
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potwierdzone  podpisami.  W  trakcie  realizacji  robót  pracownicy  zobowiązani  są  do
postępowania zgodnie z treścią instrukcji BHP. 

... (inne wymagania)

IV. UMOWA – umowa stanowi załącznik do wniosku i zawiera elementy wymagane dla realizacji 

                   zamówienia, w tym elementy określone poniżej 

1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, W TYM:

1.1. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz w razie potrzeby planowane terminy 
wykonania poszczególnych części zamówienia:

1.2. Warunki zapłaty wynagrodzenia:

-

1.3. Wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia, w przypadku możliwości ograniczenia 
zakresu zamówienia przez Zamawiającego

1.4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony:

Zamawiający:

Wykonawca:

1.5. Okres gwarancji:

 

(...)

2. OKREŚLENIE RODZAJU I ZAKRESU ZMIAN UMOWY ORAZ WARUNKÓW ICH 
WPROWADZENIA:

2.1. Warunki dotyczące zmian terminu realizacji umowy.

2.2. Warunki dotyczące zmian wartości umowy.

2.3. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany 
wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia,

2.4. Sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

1) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności 
wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub 

2) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w 
przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia; 

2.5. sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia 
oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy; 
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2.6. maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 

3. Warunki dotyczące zmian treści umowy, innych niż wymienione w pkt IV.2. 


