
Szczegółowy zakres zamówienia  

zał. nr 1 do umowy 

Tychy, dnia 16 lutego 2016r. 
Zamawiający: 

Tyski Zakład Usług Komunalnych 
ul. Burschego 2 
43-100 Tychy 

 

 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  

na  utrzymanie miejskich fontann w Tychach w 2016 roku. 

Zakres rzeczowy obejmuje utrzymanie w ruchu ciągłym 5 fontann, zlokalizowanych na terenie miasta 
Tychy, tj. fontanny na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny, Placu Korfantego oraz w Parku 
Niedźwiadków.  
Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 
01.04.2016r. do dnia 14.11.2016r. 
 
Szczegółowy opis zamówienia: 
 
I. FONTANNA NA RYNKU 
 
1. Rozruch fontanny. 
Przed przystąpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca dokładnie oczyści wszystkie misy fontanny 
z wszelkich nieczystości (np. liści, szkła, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektorów i dysz 
oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane 
u Wykonawcy. 
Po uruchomieniu układu pompowego, Wykonawca włączy układ dozowania chemii. Środkami 
chemicznymi potrzebnymi do utrzymania prawidłowych parametrów wody w fontannie są: 
 podchloryn sodu – dla stałej dezynfekcji wody, 
 kwas siarkowy – do korekty pH, 
 środek przeciwglonowy. 
Zakup powyższych środków należy do Wykonawcy. 
2. Bieżąca obsługa i utrzymanie czystości fontanny obejmuje: 

a) codziennie: 
   czyszczenie dna niecek, przelewów fontanny z liści, worków, kamieni i innych odpadów 

stałych oraz utrzymanie czystości wokół fontanny (do ławek), minimum 2 razy dziennie,  
tj. w godzinach rannych do godz. 900  i popołudniowych od godz. 1500 do 1600. Natomiast 
w okresie jesiennym z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie się niecki (ze względu 
na opadające liście), 

   czyszczenie koszy ssawnych pomp, 
   sprawdzanie działania pomp i innych urządzeń (np. pod względem zapowietrzenia instalacji,     

itp.), 
   sprawdzanie czystości rząpia i stanu pompki zatapialnej, 
   sprawdzanie świecenia żarówek (reflektorów) i w razie potrzeby wymiana zepsutych na koszt  

Wykonawcy, 
   sprawdzanie działania poszczególnych atrakcji wodno-świetlnych poprzez obserwację 

programu automatycznego działania fontanny, 
   sprawdzanie parametrów wody i poziomu środków chemicznych w beczkach (w przypadku 

niskiego poziomu środków chemicznych, beczkę należy wymienić na nową), 
   kontrolowanie ilości wody świeżej (wskazania wodomierza), 

b) raz w tygodniu (w każdą sobotę): 
   sprawdzenie czystości zbiornika przelewowego i w razie potrzeby jego wyczyszczenie, 
   płukanie filtra piaskowego, a w razie konieczności jego uzupełnienie, 
   dodanie do wody środka antyglonowego w razie pojawienia się glonów, 
   sprawdzenie działania pompki zatapialnej poprzez zalanie rząpia wodą, 

c) raz w miesiącu: 
   oczyszczanie ścian i dna fontanny środkami odpowiednimi do danego gatunku płytek oraz 

piaskowca, 
 sprawdzenie działania zabezpieczeń elektrycznych, 
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   sprawdzenie wentylacji komory, 
   porządkowanie zaplecza technicznego – czyszczenie urządzeń. 

3. Zamknięcie fontanny obejmuje: 
 wyłączenie i spuszczenie wody z fontanny, 
 oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystości, 
 demontaż wszystkich możliwych elementów i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie 

w suchym pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, na okres zimy, 
 zabezpieczenie reflektorów wraz z dyszami fontanny, poprzez zamocowanie do istniejących 

śrub imbusowych blendy z płyty PP (płyty PP są w posiadaniu Zamawiającego). 
 
II. FONTANNA NA PLACU BACZYŃSKIEGO 

 
1. Rozruch fontanny. 
Przed przystąpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca oczyści dysze kuli wodnej i umyje dno niecki 
fontanny z wszelkich nieczystości (np. liści, szkła, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektorów 
i dysz oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane 
u Wykonawcy. 
Po uruchomieniu układu pompowego Wykonawca włączy układ dozowania chemii. Środkami 
chemicznymi potrzebnymi do utrzymania prawidłowych parametrów wody w fontannie są: 
 podchloryn sodu – dla stałej dezynfekcji wody, 
 kwas siarkowy – do korekty pH, 
 środek przeciwglonowy. 
Zakup powyższych środków  należy do  Wykonawcy. 
2. Bieżąca obsługa i utrzymanie czystości fontanny obejmuje:  

a) codziennie: 
   czyszczenie dna niecki, przelewów fontanny z liści, worków, kamieni i innych odpadów 

stałych oraz utrzymanie czystości wokół fontanny (do rynny spustowej) - 2 razy dziennie,  
tj. w godzinach rannych do godz. 900  i popołudniowych od godz. 1500 do godz. 1600, 

   czyszczenie „dmuchawca” ze stałych elementów (worki foliowe, papiery, itp.) o całkowitej  
wysokości 5,85 m, 

   czyszczenie koszy ssawnych pomp, 
   czyszczenie łapaczy zanieczyszczeń (filtry wstępne przed pompami), 
   czyszczenie koszy zanieczyszczeń grubych znajdujących się w spustach z rynny 

przelewowej, 
   sprawdzanie świecenia żarówek (reflektorów) i w razie potrzeby wymiana zepsutych na koszt  

Wykonawcy, 
   sprawdzanie działania poszczególnych atrakcji wodno-świetlnych poprzez obserwację 

programu automatycznego działania fontanny, 
   sprawdzanie parametrów wody i poziomu środków chemicznych w beczkach (w przypadku 

niskiego poziomu środków chemicznych, beczkę należy wymienić na nową), 
   kontrolowanie ilości wody świeżej (wskazania wodomierza), 
   kontrolowanie strat ciśnienia na filtrze (odczyt na manometrze), 

b) raz w tygodniu (w każdą sobotę): 
   sprawdzanie czystości zbiornika przelewowego i w razie potrzeby jego wyczyszczenie, 
   płukanie i odpowietrzanie filtra piaskowego, a w razie konieczności jego uzupełnienie, 
   obserwowanie działania pomp dozujących (ocena optyczna), 
   sprawdzanie działania pompki zatapialnej poprzez zalanie rząpia wodą, 
   czyszczenie urządzeń do analizy wody (wg instrukcji szczegółowej dostarczonej przez 

Wykonawcę fontanny), 
c) raz w miesiącu: 

   oczyszczanie ścian i dna fontanny środkami odpowiednimi do danego gatunku płytek oraz 
piaskowca, 

 dokonanie przeglądu pompy obiegowej, 
   sprawdzenie wentylacji komory, 
   sprawdzenie działania zabezpieczeń elektrycznych, 
   w razie konieczności czyszczenie dysz kuli wodnej, 
   porządkowanie zaplecza technicznego – czyszczenie urządzeń, 

d) raz w sezonie: 
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   usunięcie kamienia kotłowego ze złoża filtru poprzez zastosowanie środka nie gorszego, niż 
„hth odkamieniacz”, 

   przegląd stanu orurowania, 
   kontrola pracy całości instalacji, 
   spust i czyszczenie fontanny, 
   kontrola stanu filtra. 

3. Zamknięcie fontanny obejmuje: 
 wyłączenie i spuszczenie wody z fontanny, 
 oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystości, 
 demontaż wszystkich możliwych elementów i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie 

w suchym pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, na okres zimy, 
  zabezpieczenie reflektorów wraz z dyszami fontanny (Zamawiający posiada zabezpieczenia,  

tj. płyty PP). 
 
III. FONTANNA NA PLACU ŚWIĘTEJ ANNY 
 
1. Rozruch fontanny. 
Przed przystąpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca dokładnie oczyści i umyje dno niecki 
fontanny z wszelkich nieczystości (np. liści, szkła, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektorów 
i dysz oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane 
u Wykonawcy. 
Po uruchomieniu układu pompowego, Wykonawca włączy układ dozowania chemii. Środkami 
chemicznymi potrzebnymi do utrzymania prawidłowych parametrów wody w fontannie są: 
 podchloryn sodu – dla stałej dezynfekcji wody, 
 kwas siarkowy – do korekty pH, 
 środek przeciwglonowy. 
Zakup powyższych środków należy do Wykonawcy. 
2. Bieżąca obsługa i utrzymanie czystości fontanny obejmuje: 

a) codziennie: 
   czyszczenie dna niecek z liści, worków, kamieni i innych odpadów stałych oraz utrzymanie 

czystości wokół fontanny (do 3 m od stopni fontanny) - 2 razy dziennie, tj. w godzinach 
rannych do godz. 900  i popołudniowych od godz. 1500 do 1600, 

   czyszczenie koszy ssawnych pomp, 
   sprawdzanie działania pomp i innych urządzeń (np. pod względem zapowietrzenia instalacji,      

itp.), 
   sprawdzanie czystości rząpia, 
   sprawdzanie świecenia żarówek (reflektorów) i w razie potrzeby wymiana zepsutych na koszt  

Wykonawcy, 
   sprawdzanie działania poszczególnych atrakcji wodno-świetlnych poprzez obserwację 

programu automatycznego działania fontanny, 
   sprawdzanie parametrów wody i poziomu środków chemicznych do uzdatniania wody 

w zbiornikach (w przypadku niskiego poziomu środków chemicznych, beczkę należy 
wymienić na nową), 

   kontrolowanie ilości wody świeżej (wskazania wodomierza), 
b) raz w tygodniu (w każdą sobotę): 

   czyszczenie filtra piaskowego, a w razie konieczności jego uzupełnienie, 
   dodanie do wody środka antyglonowego w razie pojawienia się glonów, 

c) raz w miesiącu: 
   oczyszczanie ścian i dna fontanny środkami odpowiednimi do danego gatunku płytek oraz 

piaskowca, 
 sprawdzenie działania zabezpieczeń elektrycznych, 
   sprawdzenie wentylacji komory, 
   porządkowanie zaplecza technicznego – czyszczenie urządzeń. 

3. Zamknięcie fontanny obejmuje: 
 wyłączenie i spuszczenie wody z fontanny, 
 oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystości, 
 demontaż wszystkich możliwych elementów i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie 

w suchym pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, na okres zimy, 
 zabezpieczenie reflektorów wraz z dyszami fontanny (Zamawiający nie posiada zabezpieczeń). 
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IV. FONTANNA NA PLACU KORFANTEGO 

 
1. Rozruch fontanny. 
Przed przystąpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca dokładnie oczyści i umyje dno niecki 
fontanny z wszelkich nieczystości (np. liści, szkła, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektorów 
i dysz oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane 
u Wykonawcy. 
Po uruchomieniu układu pompowego, Wykonawca włączy układ dozowania chemii. Środkami 
chemicznymi potrzebnymi do utrzymania prawidłowych parametrów wody w fontannie są: 
 podchloryn sodu – dla stałej dezynfekcji wody, 
 kwas siarkowy – do korekty pH, 
 środek przeciwglonowy. 
Zakup powyższych środków należy do Wykonawcy. 
2. Bieżąca obsługa i utrzymanie czystości fontanny obejmuje: 

a) codziennie: 
   czyszczenie dna niecek z liści, worków, kamieni i innych odpadów stałych oraz utrzymanie 

czystości wokół fontanny (do 3 m od fontanny) - 2 razy dziennie, tj. w godzinach rannych do 
godz. 900  i popołudniowych od godz. 1500 do 1600, 

   czyszczenie prefiltrów i rynien z zanieczyszczeń grubych koszy ssawnych pomp, 
   sprawdzanie działania pomp i innych urządzeń (np. pod względem zapowietrzenia instalacji,     

itp.), 
   sprawdzanie czystości rząpia, 
   sprawdzanie świecenia żarówek (reflektorów) i w razie potrzeby wymiana zepsutych na koszt  

Wykonawcy, 
   sprawdzanie działania poszczególnych atrakcji wodno-świetlnych poprzez obserwację 

programu automatycznego działania fontanny, 
   sprawdzanie parametrów wody i poziomu środków chemicznych do uzdatniania wody 

w zbiornikach (w przypadku niskiego poziomu środków chemicznych, beczkę należy 
wymienić na nową), 

   kontrolowanie ilości wody świeżej (wskazania wodomierza), 
b) raz w tygodniu (w każdą sobotę): 

   czyszczenie filtra piaskowego, a w razie konieczności jego uzupełnienie, 
   dodanie do wody środka antyglonowego w razie pojawienia się glonów, 

c) raz w miesiącu: 
   oczyszczanie ścian i dna fontanny środkami odpowiednimi do danego gatunku płytek oraz 

piaskowca,  
 sprawdzenie działania zabezpieczeń elektrycznych, 
   sprawdzenie wentylacji komory, 
   porządkowanie zaplecza technicznego – czyszczenie urządzeń. 

3. Zamknięcie fontanny obejmuje: 
 wyłączenie i spuszczenie wody z fontanny, 
 oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystości, 
 demontaż wszystkich możliwych elementów i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie 

w suchym pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, na okres zimy, 
 zabezpieczenie reflektorów wraz z dyszami fontanny (Zamawiający nie posiada zabezpieczeń). 

 
                         
V. FONTANNA W PARKU NIEDŹWIADKÓW 
 
1. Rozruch fontanny. 
Przed przystąpieniem do rozruchu fontanny, Wykonawca dokładnie oczyści i umyje misy fontanny 
z wszelkich nieczystości (np. liści, szkła, piasku, itp.), zdemontuje zabezpieczenia reflektorów i dysz 
oraz zamontuje wszystkie elementy (dysze) zdemontowane na okres zimy, zmagazynowane 
u Wykonawcy. 
2. Bieżąca obsługa (codziennie):  

 czyszczenie wszystkich mis z zanieczyszczeń stałych, a w przypadku silnego zanieczyszczenia 
spuszczenie wody wraz z myciem mis i usunięciem zanieczyszczeń stałych, 
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 czyszczenie instalacji obiegu zamkniętego wody, w tym zbiornika wraz z filtrami, punktami 
przelewowymi i spustowymi, 

 napełnianie mis czystą wodą, regulacja armatury i dysz tryskaczowych oraz sprawdzenie 
czystości kosza ssawnego dwóch pomp ssąco - tłocznych, 

 regulacja zegarów sterowniczych dla układu tryskaczowego fontanny oraz przegląd instalacji 
elektrycznej całego układu, 

 zebranie zanieczyszczeń stałych w obrębie utwardzonego pasa oraz skarpy przy dolnej misie 
fontanny 

 oczyszczanie ścian i dna fontanny odpowiednimi środkami – przynajmniej raz w miesiącu 
 

3. Zamknięcie fontanny obejmuje: 
 wyłączenie i spuszczenie wody z fontanny, 
 oczyszczenie obiektu z wszelkich nieczystości, 
 demontaż wszystkich możliwych elementów i ich zabezpieczenie oraz zmagazynowanie 

w suchym pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, na okres zimy. 
 
W ramach bieżącego utrzymania fontanny zlokalizowane na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu 
Korfantego oraz Placu św. Anny winne zostać uruchomione do 8 dni, licząc od dnia 01.04.2016r., 
a w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych do 8 dni od pisemnego lub telefonicznego 
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 
Fontanna położona w Parku Niedźwiadków winna zostać uruchomiona do 14 dni licząc od dnia 
01.04.2016r. W ramach uruchomienia tej fontanny Wykonawca uzupełni wszelkie ubytki wewnątrz mis 
masami plastycznymi i pokryje misy farbą basenową. W przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych fontanna winna zostać uruchomiona do 8 dni od pisemnego lub telefonicznego 
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, natomiast termin uzupełnienia mis masami 
plastycznymi wraz z ich pomalowaniem zostanie ustalony bezpośrednio z Wykonawcą. 
 
Zamknięcie wszystkich pięciu fontann winno zostać zrealizowane w dniach od 12.11.2016r do dnia 
14.11.2016r. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych fontanny mogą zostać 
zamknięte przed upływem określonego wyżej terminu na pisemne bądź telefoniczne polecenie 
Zamawiającego. 
 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego we 
wszystkie dni tygodnia oraz każdorazowego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu o uszkodzeniu 
lub awarii fontann. W sytuacjach ujawnienia stanów zagrażających  bezpieczeństwu ludzi i mienia 
Wykonawca niezwłocznie podejmie prace związane z usunięciem zagrożenia. 
 
Bieżąca obsługa fontann obejmuje również interwencje Wykonawcy w przypadku telefonicznego 
zgłoszenia Zamawiającego o konieczności: 
– wymiany wody i wyczyszczenia niecek fontanny w przypadku dużego zanieczyszczenia, na każde 

polecenie Zamawiającego w terminie nie dłuższym, niż 3 dni od daty zgłoszenia, 
– natychmiastowego wyłączenia fontanny w sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku wystąpienia 

silnych wiatrów, itp.) oraz na każde polecenie Zamawiającego, 
 
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
Od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.04.2016r. do dnia 14.11.2016r. 

3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: 

Najniższa cena 

4. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) formularz oferty – zał. nr 1, 

2) zbiorcze zestawienie kosztów – zał. nr 1a, 

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2, 

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2a, 
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5) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane (referencje) –                                                                                                                                                      
zał. nr 3. 

Wymagane jest wykonanie z należytą starannością minimum 2 usług o wartości min. 120.000,00 zł 
brutto każda. Usługi te muszą obejmować utrzymanie co najmniej trzech fontann (trwające nie 
krócej niż 6 miesięcy), wyposażonych w automatyczne stacje kontrolno – pomiarowe. 

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Jeżeli w powyższych dokumentach brak jest informacji odnośnie dat realizacji oraz kwot, do oferty 
należy dołączyć stosowne oświadczenia, 

6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – zał. nr 4 - w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 

Wymagane jest dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych  
i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z doświadczeniem przy uruchamianiu  
i eksploatowaniu fontann. 

Wymagane jest dysponowanie co najmniej 1 osobą z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kV.  

Wymagane jest dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą dyplom inżyniera automatyka  
z minimum 6-cio miesięcznym doświadczeniem przy uruchamianiu i eksploatowaniu fontann. 

7) Wykaz narzędzi – zał. nr 5 -  dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz  
z informacją o podstawie dysponowania. Wymagane jest dysponowanie odkurzaczem basenowym. 

8) zatwierdzony wzór umowy – zał. nr 6. 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:  

Cena powinna zawierać:  

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,  

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,  

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności 
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  

6. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, opisanej: „Utrzymanie miejskich fontann 
w Tychach w 2016 roku”.  

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być 
sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz 
należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.  

7. Miejsce i termin złożenia oferty:  

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2016r., do godz. 10.00 w siedzibie 
Zamawiającego (Dział Zieleni). 

2) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy 
zwrócona bez otwierania.  

8. Miejsce i termin otwarcia oferty:  

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.02.2016r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.  

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  

Katarzyna Siwiorek, 32 325 05 96 wew. 108 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:  



Szczegółowy zakres zamówienia  

zał. nr 1 do umowy 

    W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca będzie zobowiązany 
podpisać umowę. O dokładnym miejscu i terminie podpisania umowy wykonawca zostanie 
powiadomiony telefonicznie. 

     Zamawiający zastrzega sobie zakończenie niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek 
ze złożonych ofert. 

UWAGA!!! 

Informacja dotycząca wymaganych zaświadczeń 

Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu zaświadczenie o przeszkoleniu 
w zakresie obsługi fontanny zlokalizowanej na: 

a) Placu Świętej Anny (zaświadczenie to można uzyskać w firmie: Fontanny z Kamienia Renata 
Kaczmarczyk, ul. Zjednoczenia 122, 42-793 Ciasna) 

b) Placu Korfantego (zaświadczenie to można uzyskać w firmie: Drokan-1, ul. Katowicka 198,  
43-100 Tychy). 

Informacja dotycząca wniesienia należytego wykonania umowy. 

W niniejszym postepowaniu Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% podanej ceny ofertowej. Zabezpieczenie służy pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy praz Wykonawcę.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed jej podpisaniem. 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu, przelewem z konta na konto na rachunek bankowy Zamawiającego:  

8312 4029 75 - 1111 0010 6677 5534 Bank PKO S.A. 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenie lub gwarancji musi zawierać następujące 
elementy: 

1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę, 
2) Nazwę Beneficjanta (Zamawiającego), 
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciele, 
4) Określając wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją. 

 
Załączniki: 

1. Formularz oferty – zał. nr 1, 
2. Zbiorcze zestawienie kosztów – zał. nr 1a, 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 2 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2a, 
5. Wykaz usług – zał. nr 3, 
6. Wykaz osób – zał. nr 4, 
7. Wykaz narzędzi – zał. nr 5 
8. Zatwierdzony wzór umowy – zał. nr 6 

 
 
 

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

[data i podpis zamawiającego]  


