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1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Gmina Miastko - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku 

ul. Adama Mickiewicza 3A, 77-200 Miastko, Godziny 

urzędowania: 

poniedziałek-piątek: 700 - 1500 

tel. 59 857 56 45-46  

email: biuro@osir-miastko.pl 

strona internetowa: https://www.osir-miastko.pl  

REGON: 000330200  

NIP: 842-17-71-911 

Znak sprawy: UO.26.01.2020 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą. Postępowanie jest 

prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania 

wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy zachowaniu bezstronności i obiektywizmu przez 

osoby przeprowadzające postępowanie. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) Rodzaj zamówienia: usługa. 

2) Przedmiotem zamówienia jest usługa agrotechniczna konserwacji i pielęgnacji dwóch trawiastych 

naturalnych boisk piłkarskich o wymiarach: 105x75m każde, wyposażonych w system automatycznego 

nawadniania z użyciem zraszaczy  o łącznej powierzchni całkowitej 1,6 ha (16.000 m2), zgodnie z 

technologią pielęgnacji przy użyciu parku maszynowego Wykonawcy. Zabiegi pielęgnacyjne powinny 

obejmować: wykonanie analizy chemicznej próbek gleby (warstwy korzeniowej płyty boiska) 

wykonywanych przez wyspecjalizowane certyfikowane laboratorium, zlecając łącznie z badaniem gleby 

wykonanie programu nawozowego dla składu gatunkowego darni, uwzględniając porę roku i wiek roślin 

( tzw. harmonogram nawożenia), zabiegi wertykulacji, piaskowania, aeracji, oprysków dolistnych i 

usuwania roślinności konkurencyjnej, dostarczania nawozów oraz ekologicznej farby do wyznaczania 

linii boiska na cały sezon wegetacyjny, przeszkolenie pracownika Ośrodka w zakresie pielęgnacji 

podtrzymującej oraz udzielenie stosownej gwarancji oraz zapewnienie materiałów dydaktycznych 

niezbędnych do utrzymania prawidłowego stanu nawierzchni boisk. 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

4) Wspólny Słownik Zamówień - kod CPV:                                                                                  

główny kod CPV: 77.320.000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych 

 

4. Inne istotne warunki zamówienia: 

 

1) Usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie wykonana w 3 etapach, przy czym jej rozpoczęcie i 

zakończenie obejmować będzie ten sam rok kalendarzowy. 

a) Pojęcie etap obejmuje zakres prac ujętych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, zgodnych 

z harmonogramem oraz technologią konieczności ich przeprowadzenia dla poszczególnych 

okresów wegetacyjnych i pór roku. W związku z tym: 

Etap I – okres wiosenny ( obejmujący wiosenny cykl wegetacyjny) 

Etap II – okres letni (obejmujący letni cykl wegetacyjny) 

Etap III – okres jesienny  (obejmujący jesienny cykl wegetacyjny) 

2) Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie protokołu odbioru wykonania 

usługi każdego z etapów przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną i wskazaną przez 
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Zamawiającego. Protokół odbioru usługi zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i będzie on 

stanowił integralną część umowy z wybranym Wykonawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do 

zapytania ofertowego. 

3) Płatności za przedmiot zamówienia i jego poszczególne etapy odbywać się będą na podstawie oferty 

Wykonawcy  stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy) oraz będą 

przedmiotem umowy z Wykonawcą wybranym w drodze postępowania. 

4) Płatność za każdy z etapów nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

5) Zastrzega się że wartość brutto oferty za Etap I przedmiotu zamówienia nie może przekraczać 25% 

wartości brutto całego zamówienia. 

6) Wykonawca zobowiązuje się udzielić stosownej gwarancji na usługę będącą przedmiotem zamówienia 

na okres 12 miesięcy.  

 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

 

1) Planowane rozpoczęcie prac – 16 marca 2020 roku 

2) Zakończenie prac -  31 października 2020 roku 

3) Miejsce realizacji zamówienia –  

Etap I - Stadion Miejski w Miastku, ul. Słupska, woj. pomorskie, powiat bytowski; 

Etap II - Stadion Miejski w Miastku, ul. Słupska, woj. pomorskie, powiat bytowski; 

Etap III - Stadion Miejski w Miastku, ul. Słupska, woj. pomorskie, powiat bytowski. 

 

6. Termin związania ofertą. 

 

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni (licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert). 

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie: 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  to                  

z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania 

tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i  doświadczenie w zakresie przeprowadzonych minimum 5 prac  

agrotechnicznych budowy, konserwacji lub pielęgnacji naturalnych boisk piłkarskich o 

minimalnych wymiarach 100 x 65 metrów  w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert, a 

jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 usługi o wartości 

nie mniejszej niż 50 000,00 zł. brutto wykonanej na jednym obiekcie.. Wykonawca potwierdza 

spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia lub przedłożenie poświadczonych pisemnie 

referencji od poprzednich Zamawiających lub kserokopii innych dokumentów potwierdzających 

wykonanie tego typu usług. Niezależnie od ilości wykonanych usług maksymalną ilość, jaką zaliczy 

Zamawiający przy wyborze oferty wynosi 6. 

3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym w postaci parku maszynowego oraz osobami 

zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie stawia 

szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie 

warunku poprzez złożenie oświadczenia; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia; 

5) Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o kryterium 

spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów.  
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W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, z zastrzeżeniem, że cena podana w ofercie nie będzie podlegać negocjacjom. 

 

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

 

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

 

Kryterium Waga 

Cena (C) 80% 

Doświadczenie (W) 20% 

 

2) Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% 

= 1 punkt. 

 

3) W zakresie kryterium Cena (brutto)  (C), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 80 pkt. 

Punkty za kryterium Cena (brutto) (C) zostaną obliczone na podstawie informacji zawartych w 

Formularzu Ofertowym wg poniższego wyliczenia:  

 

 

Cena brutto oferty najtańszej  

----------------------------------------------------------------- x 80 = liczba punktów za cenę (C) 

Cena brutto oferty badanej  

 

 

4) Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

 

5) W zakresie kryterium Doświadczenie  (W), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 

W tym kryterium ocenie podlega dodatkowe, ponad to, które jest wymagane na potwierdzenie spełniania 

warunku udziału w postępowaniu doświadczenie w zakresie przeprowadzenia usług agrotechnicznych 

dot. naturalnych boisk piłkarskich wg następujących zasad: 

 

L.p. Doświadczenie Ilość punktów 

1. Usługi przeprowadzone na 5 i więcej obiektów 20 

2. Usługi przeprowadzone na 3-4 obiektach 15 

3. Usługi przeprowadzone na 2 obiektach 10 

4. Usługi przeprowadzone na 1 obiekcie 5 

 

a) w przypadku gdy oferta Wykonawcy nie będzie spełniać ww. warunków, nie będzie brana pod 

uwagę przy przyznawaniu punktów w kryterium Doświadczenie (W). W przypadku niewykazania 

się przez Wykonawcę wymaganym doświadczeniem Zamawiający przyzna Wykonawcy w danym 

kryterium − 0 pkt.
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b) w przypadku gdy Wykonawca nie dołączy do oferty Wykazu przeprowadzonych usług, Zamawiający 

w kryterium Doświadczenie (W) przyzna 0 pkt. Wykaz usług w zakresie potwierdzania spełniania 

wymagań określonych w kryterium oceny ofert nie podlega uzupełnieniu. 

c)  w przypadku, gdy z treści wykazu usług nie będzie wynikało spełnienie przez Wykonawcę warunku 

udziału w przedmiotowym postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający stosownie do art. 

26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej do uzupełnienia 

przedmiotowego wykazu.  

d) jeżeli w wyniku uzupełnienia wykazu usług Wykonawca nie wykaże spełnienia warunku udziału w 

przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony                                             z 

przedmiotowego postępowania. 

6) Oferty oceniane będą punktowo wg zasady, że 1%=1 pkt... Maksymalna ilość punktów jaką po 

uwzględnieniu wagi Ceny (C) i Doświadczenia (W), może osiągnąć ocena oferty wynosi 100 pkt. 

Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie 

uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

OCENA OFERTY = łączna liczba punktów w kryterium: CENA (C) + DOŚWIADCZENIE (W) 

  

7) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, złożone oferty 

uzyskały taką samą ilość punktów w kryterium Ceny (C) i Doświadczenia (W), Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

Wykonawcy  w  ofertach  dodatkowych  nie  będą  mogli  zaoferować  cen  wyższych niż zaoferowane w 

złożonych wcześniej ofertach. 

8) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów                            i 

którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego. 

9) Jeżeli Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  w sprawie 

zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty oraz m-ce złożenia oferty: 

 

1) Oferta musi być sporządzona  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do zapytania 

ofertowego. 

2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, 

wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

3) Oferta może być dostarczona: (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres – Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Miastku, ul. Adama Mickiewicza 3A, 77-200 Miastko lub drogą elektroniczną na adres e-

mail: dyrektor@osir-miastko.pl lub biuro@osir-miastko.pl 

4) Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

5) Poprawki  mogą  być  dokonane  wyłącznie  poprzez  przekreślenie  błędnego   zapisu  oraz naniesienie 

obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego. 

6) Wykonawca powinien zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa  w  

rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji   oraz wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinien oznaczyć klauzulą „nie 

udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa”. 

7) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania  oferty,  do  poświadczania  dokumentów  za zgodność 

z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 

rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć  w oryginale bądź kopii, notarialnie 

mailto:dyrektor@osir-miastko.pl
mailto:biuro@osir-miastko.pl
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poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

11) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

12) Oferta powinna zawierać cenę oferty wyrażoną cyfrowo i słownie, uwzględniając wszystkie 

wymagania Zamawiającego oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 

których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego. 

13) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. 

Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną 

dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

14) Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie. 

15) Na kopercie należy umieścić następujące informacje: 

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

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

 

10. Miejsce i termin składania ofert: 

 

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku 

ul. Adama Mickiewicza 3A 

77-200 Miastko 

gabinet dyrektora 

godziny pracy: poniedziałek-piątek: 700-1500     

w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 1000   

2) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: 

dyrektor@osir-miastko.pl lub biuro@osir-miastko.pl 

 w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 1000  

3) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy bez 

otwierania.  

WYKONAWCA: (nazwa i adres) 

……………………………............................ 

……………………………………………… 

……………………………………………... 

ZAMAWIAJĄCY: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku 

ul. Adama Mickiewicza 3A 

77-200 Miastko (woj. pomorskie) 

OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE: 

 

„Świadczenie usługi agrotechnicznej konserwacji i pielęgnacji  dwóch trawiastych 

 boisk piłkarskich na Stadionie Miejskim przy ulicy Słupskiej w Miastku” 

 

Znak sprawy: UO.26.01.2020 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

28 LUTEGO 2020 ROKU  - godzina. 10.00 

Określić liczbę stron w kopercie: 

 

……………. 

mailto:dyrektor@osir-miastko.pl
mailto:biuro@osir-miastko.pl
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4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję oferty przed upływem 

terminu wyznaczonym na jej składanie.  

 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 

1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2020 roku o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku 

ul. Adama Mickiewicza 3A, 

77-200 Miastko,  

gabinet dyrektora. 

 

12. Okres związania ofertą – 30 dni 

 

1) Okres związania Wykonawcy ofertą - 30 dni 

 

 

13. Opis sposobu obliczania ceny: 

 

1) Wykonawca określi cenę oferty, jako ryczałtową netto i brutto (z podatkiem VAT) w PLN                             

z zaokrągleniem do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku), za cały zakres przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia właściwej stawki podatku VAT. 

2) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty konieczne 

dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

3) Płatności nastąpią na podstawie przekazanych protokołów odbiorów usługi, odpowiednio po każdym z 

etapów zgodnie z zaoferowanymi stawkami rozliczeniowymi oferty. 

 

14. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisania umowy. 

  

1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na stronie internetowej  

www.osir-miastko.pl informację z wyboru Wykonawcy. 

2) Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3) o terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie (pocztą, przesyłką kurierską), 

telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. 

4) Wzór (projekt) umowy stanowi załącznik nr 4. 

 

15. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych Wykonawcy. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku,                     

ul. A. Mickiewicza 3A, 77-200 Miastko,  tel. 59 857 56 45-46, biuro@osir-miastko.pl lub  

dyrektor@osir-miastko.pl 

http://www.osir-miastko.pl/
mailto:biuro@osir-miastko.pl
mailto:dyrektor@osir-miastko.pl
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2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych, osobiście w siedzibie Ośrodka oraz telefonicznie, drogą elektroniczną                

za pośrednictwem adresu e-mail, pisemnie na ww. adres; 

3) administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów 

oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania                               

o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest 

obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych 

spoczywający na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miastku jako jednostce sektora finansów publicznych; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz 

przepisami dotyczącymi archiwizacji i obowiązującego prawa; 

6)  przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych 

podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy; 

7) przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer 

CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składająca ofertę i inną korespondencję 

wpływającą do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku w celu udziału w postępowaniu o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego; 

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 

innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 

prowadzących działalność kontrolną wobec Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. Dane osobowe są 

przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych; 

9) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 

-  dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

-  sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych ; z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 

ust. 2 RODO; 

- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                   

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu. 

 

Aktualizacja z dnia 15 maja 2019 roku. 

 

16. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone w treść umowy: 

 

1) Zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze (projekcie) umowy. 

 

17. Postanowienia końcowe. 

 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz 

finansowych.  

2) Oferty złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone. 
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Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego  

z dnia 21 lutego 2020 roku 

Znak sprawy: UO.26.01.2020 

 

Wykonawca:                                                                                                        

………………………………………                                                           

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
(nazwa firmy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Zamawiający: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku 

ul. Adama Mickiewicza 3A 

77-200 Miastko 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

(Znak sprawy: UO.26.01.2020) 

 
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), a dotyczącego przedmiotu zamówienia pn.: 

 

„Świadczenie usługi agrotechnicznej konserwacji i pielęgnacji  dwóch trawiastych boisk 

piłkarskich na Stadionie Miejskim przy ulicy Słupskiej w Miastku” 

 

oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji zapytania 

ofertowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę: 

 

wartość brutto:  …………………….zł 

(słownie złotych: ................................), 

w tym: 

wartość netto: .................................. zł 

(słownie złotych: ................................), 

Stawka VAT ………. %,  wartość podatku VAT.................... zł 

(słownie złotych: ................................), 

na którą składa się: 

 

L.p. Nazwa 
Wartość 

netto (zł) 

Podatek 

VAT (zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

1. Etap I (wiosna)    

2. Etap II (lato)    

3. Etap III (jesień)    

4. 
Etapy I-III                  RAZEM: 

(suma pozycji wierszy 1-3) 
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w terminie: od 16 marca do 31 października 2020 roku, zgodnie z terminarzem realizacji przedmiotu 

zamówienia ujętym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy: 

 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę/nie wnosimy                 

do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam/y, że załączone do zapytania ofertowego wymagania stawiane Wykonawcy oraz 

postanowienia wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, zostały przeze 

mnie/przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. 

3. Zobowiązuję/Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy                          

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym 

4. Oświadczam/y, że firma, którą reprezentuję/reprezentujemy, spełnia warunki o których mowa w art.22 

ust.1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

5. Oświadczam/y, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję/reprezentujemy, brak jest podstaw                               

do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2                  

pkt. 1 Prawa zamówień publicznych. 

6. Akceptuję/Akceptujemy termin płatności wynoszący 14 dni. 

7. Zobowiązuję/Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. 

8. Jestem/Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. przez okres 30 dni                 

od upływu terminu składania ofert. 

9. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:  

 

……………………………………………… 

……………………………………………...   

tel.: ………………………………………… 

e-mail: …………………………………….… 

10. Oświadczam/y, że reprezentowana przeze mnie/przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich   3 

lat następujące zamówienia tj. wykonania co najmniej 5 prac o tożsamym charakterze, a jeśli okres 

działalności jest krótszy co najmniej 1 pracy związanej ze świadczeniem usługi agrotechnicznej trawiastego 

boiska piłkarskiego o minimalnych wymiarach 100 x 65 metrów o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł 

brutto dla jednego obiektu.  

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY 

 

Lp. 
Nazwa Zamawiającego 

(adres) 

Termin 

realizacji 

(rok) 

Całkowita 

wartość 

brutto (zł) 

1.    

2. 
   

3. 
   

4. 
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5. 
   

.. 
   

 

11. Oświadczam/y, że reprezentowana przeze mnie/przez nas firma/firmy dysponuje następującym sprzętem: 

 

POTENCJAŁ TECHNICZNY WYKONAWCY 

 

Lp. 
RODZAJ SPRZĘTU 

wymagana minimalna ilość każdego urządzenia – 1szt. 

Potwierdzenie 

posiadania 

(TAK/NIE)* 

1. Wertykulator do aeracji i usuwania filcu z murawy boiska TAK   /   NIE 

2. Aerator z wymiennymi kołkami TAK   /   NIE 

3. Urządzenie do piaskowania nawierzchni trawiastej TAK   /   NIE 

4. 
Samojezdna kosiarka wrzecionowa z cylindrem tnącym wyposażonym w 

noże pracujące w przeciwnym kierunku w układzie spiralnym 
TAK   /   NIE 

5. Skaryfikator z wymienialnymi nożami o grubości 1 lub 2 mm TAK   /   NIE 

6. Frezarka do nawierzchni trawiastych TAK   /   NIE 

7. 
Rozsiewacz do nawozów sypkich z listwą zabezpieczającą przed rozsianiem 

poza wyznaczoną linię 
TAK   /   NIE 

8. Siewnik do wykonywania zasiewu traw TAK   /   NIE 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

12. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

Miejscowość i data: ………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………… 
(pieczęć i podpis Wykonawcy 

lub osób upoważnionych 

 

 

Uwaga:  
*Formularz oferty musi być podpisany przez Wykonawcę/osobę upoważnioną w sposób 

 czytelny imieniem i nazwiskiem oraz oznaczony pieczęcią firmową  
*Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę 

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument  
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 
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Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego  

z dnia 21 lutego 2020 roku 

Znak sprawy: UO.26.01.2020 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Znak sprawy: UO.26.01.2020 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w terminie od 16 marca 2020 roku do 31 października 2020 

roku usługi agrotechnicznej konserwacji i pielęgnacji dwóch trawiastych naturalnych boisk piłkarskich o 

wymiarach: 105x75m każde, wyposażonych w system automatycznego nawadniania z użyciem zraszaczy  o 

łącznej powierzchni całkowitej 1,6 ha (16.000m2), zgodnie z technologią pielęgnacji przy użyciu parku 

maszynowego Wykonawcy. Zabiegi pielęgnacyjne powinny obejmować: wykonanie analizy chemicznej 

próbek gleby (warstwy korzeniowej płyty boiska) wykonywanych przez wyspecjalizowane certyfikowane 

laboratorium, zlecając łącznie z badaniem gleby wykonanie programu nawozowego dla składu gatunkowego 

darni, uwzględniając porę roku i wiek roślin ( tzw. harmonogram nawożenia), zabiegi wertykulacji, 

piaskowania, aeracji, oprysków dolistnych i usuwania roślinności konkurencyjnej, dostarczenia nawozów oraz 

ekologicznej farby do wyznaczania linii boiska na cały sezon wegetacyjny, przeszkolenie pracownika Ośrodka 

w zakresie pielęgnacji podtrzymującej oraz udzielenie stosownej gwarancji oraz zapewnienie materiałów 

dydaktycznych niezbędnych do utrzymania prawidłowego stanu nawierzchni boisk. 

 
 

Technologia  

pielęgnacji boisk piłkarskich na Stadionie Miejskim w Miastku  
 
Podlewanie  

Wykonanie leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca zwolniony z obowiązku wykonania usługi jednak 

zobowiązuje się do przeszkolenia pracownika Ośrodka i udzielenia stosownego wsparcia oraz wskazówek 

zgodnie z posiadanym doświadczeniem oraz technologią pielęgnacji trawiastych boisk piłkarskich. 

Okres wegetacji trawy w Miastku przyjmuje się od końca marca do końca października. Są to jednak 

"ruchome" daty ze względu na zmienne warunki klimatyczne wpływające na wydłużanie bądź skrócenie tego 

okresu. W porze zimowej z uwagi na brak bądź znaczne ograniczenie procesu wegetacji zapotrzebowanie na 

wodę i składniki odżywcze również ulega znacznemu zmniejszeniu. 

Boiska piłkarskie na Stadionie Miejskim w Miastku wyposażone są w automatyczny system nawadniania z 

użyciem zraszaczy, zasilany ze studni głębinowej o wydajności  do 12.000m3/godz. 

Średniodobowe zapotrzebowanie na wodę to ok. 4 litry wody/m2, natomiast w okresie pełnej wegetacji to 

około 7-15 litrów wody/m2 boiska piłkarskiego w zależności od warunków pogodowych i stanu 

fizjologicznego trawy. Oceny zapotrzebowania na wodę dokonujemy metodą wizualną lub innymi 

urządzeniami do pomiaru wilgotności gleby. W zależności od wyniku i oceny wizualnej sterownik ustawiamy 

na określony czas przyjmując wysokość opadu z iloczynu wydajności zraszacza i czasu jego pracy w stosunku 

do zraszanej powierzchni.  

Po każdorazowym podlaniu grunt powinien być wilgotny do głębokości min. 10-15 cm. Pora podlewania: 

według potrzeb. Należy utrzymać stałą wilgotność gruntu.  

 Nadmierne podlewanie może powodować zwiększone wypłukiwanie nawozów mineralnych oraz inicjować 

choroby grzybowe. 

 

Koszenie  

Wykonanie leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca zwolniony z obowiązku wykonania usługi jednak 

zobowiązuje się do przeszkolenia pracownika Ośrodka i udzielenia stosownego wsparcia oraz wskazówek 

zgodnie z posiadanym doświadczeniem oraz technologią pielęgnacji trawiastych boisk piłkarskich. 

- Zalecana wysokość trawy boiska piłkarskiego to 2,8 do 3,5cm, a w okresach suszy i zimą 3,5 do 4cm, (zależy 

od intensywności użytkowania, wilgotności).  
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- Nie należy dopuszczać aby trawa osiągnęła wysokość większą niż 4,5cm.  

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiązania kłosów.  

- Zaleca się koszenie nie dłużej niż o 30% wysokości np. max. z 4 cm na 2,8 cm.  

Po każdorazowym koszeniu należy podlać trawnik.  

 

 

Wertykulacja  

Pionowe nacięcia darni mające za zadanie wzmocnienie systemu korzeniowego, usunięcie obumarłych części 

roślin i napowietrzenie gleby. Zabieg zalecany do wykonania w czasie sezonu wegetacyjnego w przerwie 

między rozgrywkami lub w miarę potrzeb. Zabieg wykonywany na głębokość 1-3cm. 

 

Piaskowanie  

Zabieg ten ma za zadanie zwiększenie przepuszczalności wierzchniej warstwy gleby, usunięcie drobnych 

nierówności oraz poprawę stosunków powietrznowodnych. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 

-0,5 mm, jego zużycie na 100 m2 kształtuje się od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2. Zaleca się przeprowadzenie zabiegu 

nie rzadziej niż 2-3 razy w roku przed aeracją wgłębną. 

Wymagania Zamawiającego dotyczące zapotrzebowania na piasek dla zespołu boisk piłkarskich w Miastku 

przy założeniu, że 1m3 suchego piasku o wymaganej frakcji odpowiada wadze ok. 1600kg (1,6 t.) kształtują 

się następująco: marzec-kwiecień – 37,5m3, czerwiec-lipiec – 75m3, wrzesień-październik – 37,5m3.  

Szczotkowanie  

Zabieg ma na celu podniesienie zagniecionej trawy, usunięcie obumarłych części roślin oraz 

zanieczyszczeń z płyty boiska. Po zabiegu należy przeprowadzić koszenie.  

Częstotliwość - w miarę potrzeb średnio raz w miesiącu. 

 

Aeracja wgłębna   

Do głębokości 8 - 12cm z usuwaniem "korków" ziemi Ø kołka pustego 8 - 12 mm. Zabieg wykonywany 

mechanicznie jako zabieg po piaskowaniu. Częstotliwość: nie rzadziej niż 2-3 razy w roku 

 

Aeracja wgłębna   

Do głębokości 8 - 15cm bez usuwania "korków" ziemi Ø kołka pełnego 4 - 6 mm. Zabieg wykonywany 

mechanicznie. Częstotliwość: nie częściej niż co 3 tygodnie (uwzględniając aerację wgłębną z usuwaniem 

„korków”. 

 

Dosiew trawy   

Zabieg należy przeprowadzić raz w roku. Dobre efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem 

wgłębnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do kiełkowania wschodzi) i mało 

czasochłonny (dosianie 8000 m2 trwa ok. 3 godz.). Rozstaw jednokrotnego zasiewu 3,5 cm. Zabieg ten należy 

wykonywać w kierunku zgodnym z długą osią boiska i po przekątnych. Dosiew należy wykonać wg zaleceń 

RSM 3.2. 

 

Nawożenie (główne i doraźne)   

Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie wymaganej mieszanki nawozów zgodnie                                            

z  harmonogramem nawożenia i zabiegów pielęgnacyjnych oraz terminarzem realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

Zabieg główny przeprowadza się zwykle czterokrotnie w ciągu sezonu (marzec, maj, lipiec, wrzesień) 

nawozami wolno przyswajalnymi otoczkowanymi przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 7,0 oraz 

doraźnie celem uzupełnienia N, P, K oraz brakujących makro lub mikroelementów. Nawożenie doraźne 

przeprowadza się w okresach pomiędzy terminami nawożeń głównych. W przypadku stosowania nawozów 

szybko przyswajalnych (nieotoczkowanych) nawożenie wykonywane jest częściej w okresach co 3 - 4 

tygodnie. Zapotrzebowanie roślin na nawozy mineralne należy określić każdorazowo na podstawie badanych 

próbek gleby (warstwy korzeniowej płyty boiska) wykonywanych przez wyspecjalizowane certyfikowane 

laboratorium, zlecając łącznie z badaniem gleby wykonanie programu nawozowego dla składu gatunkowego 

darni, uwzględniając porę roku i wiek roślin.  
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HARMONOGRAM NAWOŻENIA 

 

Gr/m2/rok 

na 

składnik 

miesiąc  Marzec  Kwiecień 
Czerwiec 

Lipiec 

Wrzesień 

 Październik 

  %  gr/m2  %  gr/

m2  
%  gr/m2  

N  25    40 10  20  7,5  10  2,5  

P  10   40 4  30  2  20  2  

K  30   O  O  O  O  50  15  

 

Zalecany typ nawozu = N  

70% azotu musi pochodzić z polimeru COATED lub SCU (Sulphate Coated Urea). Zalecany typ 

nawozu do K = N  

Azotan potasu i ewentualnie na zimę można również użyć Siarczan potasu.  

Zalecana dawka nawozów w kg/ powierzchnia boisk piłkarskich w Miastku (m2)/cały przyjęty okres 

wegetacyjny: 3000-3500 kg 

 

UWAGA: 

Korzystniejszym jest zastosowanie większej ilości potasu pod koniec roku i mniejszej ilości azotu, 

zalecamy podział wysiewu nawozów na mniejsze ilości. Lepsze efekty przyniesie nawożenie w mniejszych 

ilościach a częste, niż rzadkie w ilościach większych.  

Niniejsze wskazówki są teoretyczne, w praktyce należy obserwować trawę i jej reakcje aby określić 

najwłaściwszą ilość dawki nawozu na 1 m2 powierzchni. O efektywności nawożenia decydują takie czynniki 

jak: woda, wiatr i temperatura (gleba/powietrze).  

 

Farba ekologiczna do wyznaczania linii boisk. 

Wymagania dotyczą dostarczenia przyjętej dla miesięcy: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, 

październik, listopad (8 miesięcy łącznie) ilości 20 opakowań ekologicznej farby do wyznaczania linii boisk 

piłkarskich. 

 

Zwalczanie roślinności konkurencyjnej  

1) Zwalczanie mechaniczne: możliwe jedynie wtedy gdy chwasty występują sporadycznie na płycie boiska 

bądź w jej bezpośrednim otoczeniu.  

2) Zwalczanie chemiczne: należy zastosować środki chemiczne zwalczające rośliny dwuliścienne (np. Bofix 

260 EC, Starane 250 EC – zgodnie z instrukcjami stosowania środków ochrony roślin). 

Pamiętać należy o bezzwłocznym usuwaniu roślinności konkurencyjnej na płycie boiska jak i w 

bezpośrednim jej sąsiedztwie. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do wynasienienia się chwastów. Oprysk 

herbicydami, fungicydami, stymulatorami wzrostu dobrze jest wykonywać prewencyjnie 2-3 razy w sezonie 

(kwiecień-maj, lipiec, październik) lub jeśli wymaga tego sytuacja (konieczność). 

 

Usuwanie lokalnych uszkodzeń 

Dotyczy w głównej mierze pól bramkowych. Intensywna eksploatacja powoduje częste i nieuniknione 

uszkodzenia darni. Lokalne uszkodzenia należy likwidować stosując fragmenty darni o jednakowym składzie 

gatunkowym jak rolowana darń boiska. Zabieg ten należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się 

uszkodzenia. Ubytki darni można uzupełnić mieszanką nasion traw o jednakowym składzie gatunkowym jak 

darń boiska najlepiej w okresie wczesnojesiennym. 
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HARMONOGRAM 

ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH 

 

Zalecany harmonogram okresowych zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na trawnikach sportowych 

eksploatowanych intensywnie przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. RODZAJ ZABIEGU I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

1. Wertykulacja   +   +   +    

2. Piaskowanie + Szczotkowanie   +   ++   +    

3. Aeracja – napowietrzanie wgłębne   + +  +   + +   

4. Siew wgłębny RSM 3.2.      +       

5. Nawożenie   + + + + + + + +   

6. 
Farba ekologiczna do wyznaczania 

linii boisk  
  +   +   +    

7. 
Usuwanie roślinności konkurencyjnej 

– opryski dolistnie itp. 
  + + + + + + + +   

8. 
Usuwanie lokalnych uszkodzeń darni  

– pola bramkowe 
   +  +  + +    

 

+ zabiegi doraźne  + zabiegi zachowawcze 

Uwaga: 

Harmonogram zabiegów pielęgnacyjnych przedstawionych w tabeli ma charakter orientacyjny i dotyczy 

wymaganych zaleceń. Ostateczna aktualizacja terminów realizacji ww. harmonogramu nastąpi po wyborze 

Wykonawcy w formie umowy z Wykonawcą, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

 

TERMINARZ REALIZACJI  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Termin 

L.p. Nazwa etapu  od do 

1. Etap I (wiosenny okres wegetacyjny) 16 marca 2020 30 kwietnia 2020 

2. Etap II (letni okres wegetacyjny) 01 maja 2020 31 lipca 2020 

3. Etap III (jesienny okres wegetacyjny) 01 sierpnia 2020  31 październik 2020 

4. 

Całość przedmiotu zamówienia 

       (suma pozycji wierszy 1-3)        

RAZEM: 

16 marca 2020 31 październik 2020 
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Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego  

z dnia 21 lutego 2020 roku 

Znak sprawy: UO.26.01.2020 

 

Miastko, dnia ………….………….2020 roku 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  WYKONANIA USŁUGI 
(Znak sprawy: UO.26.01.2020) 

 

dotyczy: „Świadczenie usługi agrotechnicznej konserwacji  i pielęgnacji  dwóch trawiastych boisk 

piłkarskich na Stadionie Miejskim przy ulicy Słupskiej w Miastku” 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  …………………………………………………….……… 

2. Nazwa i adres Wykonawcy:  …………………………………………..……………..…….. 

3. Etap którego dotyczy protokół:*            Etap I                Etap II                 Etap III  

4. Lokalizacja obiektu na którym wykonano usługę:  …….…………………………….……… 

…………………………………………..……………………………………………..……… 

5. Rodzaj i powierzchnia nawierzchni na której wykonano usługę:   ………………………….…. 

………………………………………………………………………………...………….…... 

6. Data wykonania usługi:   …………..………………. 

7. Przedstawiciele: 

Wykonawcy:  ……………………………………………………………………….…….. 

Obiektu sportowego:  …………………….…………….………………………..………… 

8. Usługa konserwacji boisk została wykonana:*      bez usterek                    z usterkami  

9. Stwierdzone usterki:  ……………………………………………………………………… 

10. Uwagi:………………………………..………………………………………………… 

          

 

          ....................................                                            .................................... 
            WYKONAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY 

           osoba/y upoważniona/e                                                                                          osoba/y upoważniona/e 

*właściwe zaznaczyć 
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Załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego  

z dnia 21 lutego 2020 roku 

Znak sprawy: UO.26.01.2020 

UMOWA NR ………………….. 
 

zawarta w Miastku (woj. pomorskie, powiat bytowski) 

w dniu ………………… r.  

pomiędzy Gminą Miastko - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Miastku - jednostką budżetową z siedzibą przy 

ulicy Adama Mickiewicza 3A w Miastku o nr NIP: 84-21-77-19-11 w imieniu którego działa:  

- Piotr Szłapiński - dyrektor OSiR na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miastka w 

kontrasygnacie Głównego Księgowego Pani/Pana ……………………… zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

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

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

reprezentowanym przez ………………………………..  

zwanym dalej Wykonawcą,  

wyłonionym w trybie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr.223 poz.1655 z późn. zm.) dla zamówień których szacunkowa 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 

 

 W rezultacie udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa agrotechniczna konserwacji i pielęgnacji dwóch trawiastych 

naturalnych boisk piłkarskich o minimalnych wymiarach: 105 x 75m każde, wyposażonych w system 

automatycznego nawadniania z użyciem zraszaczy  o łącznej powierzchni całkowitej 1,6 ha (16.000 m2), 

zgodnie z technologią pielęgnacji przy użyciu parku maszynowego Wykonawcy. Zabiegi pielęgnacyjne 

powinny obejmować: wykonanie analizy chemicznej próbek gleby (warstwy korzeniowej płyty boiska) 

wykonywanych przez wyspecjalizowane certyfikowane laboratorium, zlecając łącznie z badaniem gleby 

wykonanie programu nawozowego dla składu gatunkowego darni, uwzględniając porę roku i wiek roślin           

( tzw. harmonogram nawożenia), zabiegi wertykulacji, piaskowania, aeracji, oprysków dolistnych                            

i usuwania konkurencyjnej roślinności, dostarczania nawozów oraz ekologicznej farby do wyznaczania linii 

boiska na cały sezon wegetacyjny, przeszkolenie pracownika Ośrodka w zakresie pielęgnacji podtrzymującej 

oraz udzielenie stosownej gwarancji oraz zapewnienie materiałów dydaktycznych niezbędnych do 

utrzymania prawidłowego stanu nawierzchni boisk. 

2. Wykonawca przyjmuje od Zamawiającego do wykonania : „Świadczenie usługi agrotechnicznej konserwacji 

i pielęgnacji  dwóch trawiastych boisk piłkarskich na Stadionie Miejskim przy ulicy Słupskiej w Miastku” 

zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w 3 etapach w oparciu o harmonogram prac 

pielęgnacyjnych i nawożenia oraz terminarz realizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.   

 

§ 2 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

                               

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości:  
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OGÓŁEM: 

wartość brutto................................zł 

słownie ……………………………………………………………….. ………………......zł,   

w tym: 

wartość netto: .................................. zł 

(słownie złotych: ................................), 

Stawka podatku VAT ……..%,    wartość podatku VAT: .................... zł 

(słownie złotych: ................................), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy 

między stronami. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie podane przez Wykonawcę w ofercie z dnia …………. Jest niezmienne do końca trwania 

umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane: 

Nabywca: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, NIP: 842-17-71-911 

Odbiorca: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku, ul. Adama Mickiewicza 3A, 77-200 Miastko 

lub Nabywca/Odbiorca: Gmina Miastko Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku, ul. A. Mickiewicza 3A, 77-

200 Miastko, NIP: 842-17-71-911 

6. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

………………………………………………………. , wskazany również na fakturze VAT, w terminie do 

14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT są protokoły odbioru wykonania usługi każdego 

z etapów przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i administratora obiektu oraz potwierdzone przez 

Zamawiającego stanowiące Załącznik nr 3 do umowy. 

8. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu 

zapłaty faktury VAT na konto Wykonawcy. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

 

1. Strony ustalają, że realizacja zadania w przedmiocie określonym w § 1 umowy nastąpi w terminie od dnia 

16 marca lub terminu zawarcia umowy do 31 października 2020 r. 

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

3. Realizacja następować będzie sukcesywnie w uzgodnieniu terminu z Zamawiającym w oparciu o 

zaakceptowany harmonogram prac pielęgnacyjnych z uwzględnieniem warunków pogodowych 

umożliwiających realizacje zadań oraz terminarza planowanych rozgrywek zgodnie z  Załącznikiem nr 2 do 

niniejszej umowy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 

4. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są: 

 

Imię i Nazwisko Telefon e-mail 

Ze strony Zamawiającego 

   

   

Ze strony Wykonawcy 
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5. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do stałego kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu Umowy ze 

strony Wykonawcy lub Zamawiającego, Strona dokonująca zmiany powiadomi pisemnie o tym fakcie w 

terminie 7 dni od daty zmiany, jednocześnie wyznaczając kolejną osobę do kontaktów, bez konieczności 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

 

§ 4 

GWARANCJA 

 

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie prace pielęgnacyjno-renowacyjne. 

 

§ 5 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Przedmiot Umowy realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem prac pielęgnacyjnych, o 

którym mowa w § 1 ust. 2. Harmonogram prac pielęgnacyjnych zawiera załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, terminowo i zgodnie z 

postanowieniami zapytania ofertowego oraz niniejszą umową w szczególności Załącznikami Nr  1,2 

niniejszej Umowy. 

3.  

4. 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. 

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

zakończone w sposób niekolidujący z planowanymi imprezami-rekreacyjnymi na obiektach. 

6. Powyższe zabiegi zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi normami przy użyciu profesjonalnego 

sprzętu gwarantującego należycie wykonanie przedmiotu zamówienia, będącego na wyposażeniu 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca zapewni stałą ekipę wykonującą prace objęte niniejszym zamówieniem, posiadającą 

odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu powierzonych czynności z zakresu 

pielęgnacji renowacji sportowych obiektów trawiastych, a jeśli zajdzie konieczność zmiany osoby, zadba o 

prawidłowe przeszkolenie nowego pracownika w zakresie zadań i znajomości każdego boiska. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do Dziennika prac wykonanych dla każdego boiska; w Dzienniku 

Wykonawca będzie odnotowywał (tj. w dniu ich wykonania) wszelkie prace wykonane w ramach niniejszej 

umowy; Prace te będą potwierdzane w Dzienniku przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. 

9. Po każdorazowym wykonaniu usługi nastąpi sporządzony protokół odebrania prac od Wykonawcy. 

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobligowany jest do ponownego wykonania 

czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej. 

11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia 

lub zniszczenia boiska, przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający uprawniony jest do kontroli 

wykonywanych przez Wykonawcę usług objętych umową. 

12. Za szkody wynikłe z wadliwej pielęgnacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

13. W przypadku stwierdzonych zniszczeń, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia muraw do stanu 

pierwotnego- terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres umowy posiadać Polisę lub inny dokument potwierdzający, 

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem umowy na kwotę minimalną 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 

00 groszy), z obowiązkiem każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu aktualnej kopii polisy 

ubezpieczenia. 

15. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany: 

-Odebrać wykonane roboty 

-Zapłacić za wykonane roboty 
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§ 6 

KARY UMOWNE 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony zobowiązują się zapłacić kary umowne 

w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % brutto łącznej wartości 

zamówienia według oferty Wykonawcy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy od wykonania umowy odstąpi 

Wykonawca bez uzasadnionej winy Zamawiającego. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % brutto łącznej wartości 

zamówienia według oferty Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 % brutto łącznej wartości 

zamówienia według oferty Wykonawcy, w przypadku opóźnienia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad. 

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % brutto łącznej wartości 

zamówienia według oferty Wykonawcy za opóźnienie w realizacji deklarowanego terminu podjęcia 

działań przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

2. Pod pojęciem „łączna wartość zamówienia” strony rozumieją wartość brutto.  

3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego Wykonawca może wstrzymać się do 

momentu uregulowania spóźnionych płatności z realizacją dalszych usług cząstkowych i takie zachowanie 

nie będzie traktowane, jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy, gdy:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 

§ 7 

ROZWIĄZANIE LUB ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy z winy Wykonawcy, w przypadku:  

1) braku rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

braku kontynuacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2) powstania szkody Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, za którą Wykonawca lub jego ubezpieczyciel odmówią wypłaty odszkodowania, 

3) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy 

4) niewłaściwego realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w sytuacjach, gdy 

Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez 

strony, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 

b) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości 

interpretacyjne między stronami, 

c) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie 

przewidzianych, 

d) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

e) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu 

Zamawiającego, 
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f) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu 

lub sposobu wykonania zamówienia. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności. 

5. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że 

konieczności wprowadzenia tych zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

6. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty w niżej wymienionych przypadkach: 

1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 

2) zmiany warunków gospodarczych, 

3) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania 

zmiany wynagrodzenia odpowiednio do zmienionych stawek, 

4) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku 

udzielonego zamówienia. 

7. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami. 

8. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W razie wystąpienia 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 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r.- Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). 

2. Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Integralną częścią umowy są:  

1) Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy (formularz ofertowy)  

2) Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

3) Załącznik nr 3 – protokół odbioru usługi 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 

-jeden dla Zamawiającego 

-jeden dla Wykonawcy. 

-jeden dla księgowości Zamawiającego 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 ………………………………….                                                                         ……………………………….. 

  WYKONAWCA                     ZAMAWIAJĄCY 
        osoba/y upoważniona/e                                                                                                osoba/y upoważniona/e 

 

Uwaga: 

*Ostatnia strona umowy wymaga złożenia czytelnych podpisów i użycia pieczęci firmowych 

 przez Zamawiającego i Wykonawcę. Pozostałe strony umowy wymagają parafowania. 

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument  

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 


