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1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA ZAPYTANIA OFERTOWEGO : 
 

 

ŚŚLLĄĄSSKKAA  OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  TTUURRYYSSTTYYCCZZNNAA  

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 
 

NIP : 9542494931 
Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 

www.silesia-sot.pl,  
adres e-mail: info@silesia-sot.pl,  

 

2. TERMINOLOGIA 

Na potrzeby niniejszego  REGULAMINU  za :  

 Organizatora zapytania ofertowego – uważa się Śląską Organizację Turystyczną  

 Oferenta - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, która składa ofertę w niniejszym przetargu w celu zawarcia 

umowy na przedmiot przetargu, za oferenta uważa się również dwa lub więcej w/w 

podmiotów wspólnie składających ofertę w ramach konsorcjum;  

 Regulamin – uważa się niniejszy Regulamin zapytania ofertowego na wykonanie 

oznakowania drogowego Szlaku Zabytków Techniki i oznakowania dodatkowego atrakcji 

turystycznych woj. śląskiego, stanowiący warunki zapytania ofertowego,  

Ponadto na potrzeby REGULAMINU wprowadza się następujące terminy: 

 Kontrakt – oznacza „umowę” w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa,  

w szczególności ustawy Kodeks Cywilny zawartą na podstawie złożonej przez oferenta  

w niniejszym zapytaniu ofertowym oferty; 

 Konsorcjum – oznacza dwóch lub większą liczbę oferentów wspólnie ubiegających się  

o zawarcie Kontraktu ; 

 Partner – Oferent wchodzący w skład Konsorcjum; 

 Pełnomocnik – przedstawiciel Oferenta umocowany przez Oferenta/wszystkich Partnerów do 

jego/ich reprezentowania w niniejszym zapytaniu ofertowym albo reprezentowania w 

niniejszym postępowaniu  i zawarcia Kontraktu; 

 

3. INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM  

3.1. Niniejsze postępowanie o wyłonienie wykonawcy oznakowania drogowego, prowadzone jest 

w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO, na postawienie zasad określonych w niniejszym 

regulaminie, uwzględniając zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i 

przejrzystości. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy 

http://www.silesia-sot.pl/
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Kodeksu cywilnego tj. w szczególności art. 701  k.c.  

do art. 705 k.c. 

3.2. W postępowaniu zostanie wybrany oferent, którego oferta spełnia wymogi formalne 

i przedstawi najkorzystniejszą ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

3.3. Zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania poprzedza się ogłoszeniem zamieszonym na 

stronie internetowej organizatora przetargu oraz wysłaniem informacji o postępowaniu do 

co najmniej 3 potencjalnych Oferentów. 

3.4. W ogłoszeniu  zamieszcza się następujące informacje :  

a) dane identyfikacyjne organizatora zapytania ofertowego,  

b) dane o przedmiocie zapytania ofertowego,  

c) ogólne zasady przystąpienia do zapytania ofertowego i składania ofert,  

d) termin i miejsce składania oraz otwarcia  ofert,  

e) miejsce i sposób udostępnienia warunków zapytania ofertowego – Regulamin 

zapytania ofertowego,  

f) wysokość wadium.  

3.5. Ogłoszenie oraz Regulamin zapytania ofertowego mogą być zmienione lub odwołane na 

podstawie decyzji Organizatora zapytania ofertowego w każdym czasie przekazanej oferentom 

poprzez odpowiednią informację zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora zapytania 

ofertowego.  

3.6. Organizator zapytania ofertowego sprawdza spełnienie warunków formalnych ofert, warunków 

udziału Oferentów w zapytaniu ofertowym oraz dokonuje innych czynności celem sprawdzenia 

prawidłowości złożonej oferty, odrzuca oferty na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie oraz dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.  

3.7. Z czynności wymienionych w pkt 3.6 sporządzany  jest protokół, który zawiera :  

a) termin i miejsce zapytania ofertowego,  

b) oznaczenie przedmiotu zapytania ofertowego, 

c) oznaczenie podmiotów, które złożyły oferty, ze wskazaniem tych które spełniają 

warunki określone w niniejszym Regulaminie i które ich nie spełniają,  

d) wskazanie najkorzystniejszej oferty wybranej w zapytaniu ofertowym, 

e) dane identyfikacyjne podmiotu, który wygrał postępowanie,  

3.8. Regulamin zapytania ofertowego zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora 

zapytania ofertowego wraz z wzorem Kontraktu jaki zostanie zawarty w wyniku niniejszego 

zapytania ofertowego oraz będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora zapytania 

ofertowego wraz z wzorem Kontraktu.  

3.9. Wszelkie rozliczenia związane z niniejszym zapytaniem ofertowym dokonywane będą w PLN. 
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3.10.  Oferent może zwrócić się do Organizatora zapytania ofertowego o wyjaśnienie Regulaminu 

zapytania ofertowego w terminie do 5 dni przed terminem składania ofert, po rygorem 

odmowy udzielenia wyjaśnienia. Organizator zapytania ofertowego jest zobowiązany udzielić 

wyjaśnień na prawidłowo złożone zapytania, w terminie 2 dni od ich otrzymania. 

3.11. Organizator zapytania ofertowego zamieści treść zapytania i wyjaśnienia na swojej stronie 

internetowej.  

3.12. Udzielając wyjaśnień Organizator zapytania ofertowego nie ujawni źródła zapytania. 

3.13. W uzasadnionych przypadkach Organizator zapytania ofertowego może w każdym czasie, 

przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego Regulaminu. 

Dokonaną w ten sposób modyfikację Organizator zapytania ofertowego zamieści na stronie 

internetowej.  

3.14. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów, chyba że dotyczyły takich zapisów 

Regulaminu, które uniemożliwiają prawidłowe przygotowanie i złożenie ofert w terminie 

wyznaczonym przez Organizatora. 

3.15. Organizator może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszego Regulaminu. 

Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Organizator przetargu zamieści na swojej  

stronie internetowej. 

3.16. Osobą upoważnioną przez Organizatora do kontaktowania się z Oferentami jest  

w szczególności Pani Agnieszka Sikorska – Dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej  

tel. nr: 32 207 207 1; agnieszka@silesia.travel lub upoważniony przez nią pracownik Śląskiej 

Organizacji Turystycznej.  

 

4. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO.  

4.1.  Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:  

- zadanie 1 -  wykonanie i instalacja nowego oznakowania oraz demontaż starego oznakowania 

Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz  

- zadanie 2 - uzupełnienia pozostałego oznakowania drogowego atrakcji turystycznych woj. 

śląskiego.  

Zadanie dot. oznakowania Szlaku Zabytków Techniki realizowane jest w ramach projektu: 

Wymiana i aktualizacja oznakowania drogowego Szlaku Zabytków Techniki dofinansowanego 

z budżetu województwa śląskiego.  

Uzupełnienie pozostałego oznakowania drogowego atrakcji turystycznych realizowane jest ze 

środków własnych Śląskiej Organizacji Turystycznej.  

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu zawierają projekty organizacji 

ruchu, opis techniczny – Specyfikacja Techniczna oraz zestawienie znaków cz. 1 - dot. 

Szlaku Zabytków Techniki i cz. 2 - dot. uzupełnienia pozostałego oznakowania atrakcji 

turystycznych woj. śląskiego, stanowiące w całości Części II Regulaminu – Szczegółowy opis 

przedmiotu zapytania ofertowego.   

4.2.  Oznakowanie musi być wykonane i ustawione zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
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ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 

2181 z późń. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i 

sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393, z późń. zm.).  

4.1. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest 

dostarczyć ŚOT kopie zawiadomień organów zarządzających ruchem oraz innych 

podmiotów wymienionych w §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 

1729), a także protokołów kontroli organu zarządzającego ruchem, 

potwierdzających zgodność wykonanego oznakowania z projektem organizacji 

ruchu (zgodnie z §12.3 ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury). 

4.2. Wyrób musi być oznakowany znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania 

zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) oraz posiadać Krajowy Certyfikat 

Zgodności na stałe pionowe znaki drogowe.  

4.3. Termin wykonania całości oznakowania drogowego objętego niniejszym zapytaniem 

ofertowym to  28 listopada 2014r. 

 

5. OFERTA - WARUNKI FORMALNE OFERTY ORAZ WARUNKI UDZIAŁU JAKIE MUSI 

SPEŁNIĆ OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MUSI 

PRZEDSTAWIĆ OFERENT SKŁADAJĄC OFERTĘ.  

 

5.1. Pisemne oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe należy składać w siedzibie 

Organizatora pod adresem:  Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29,  

40-085 Katowice w zamkniętych kopertach, opatrzonych dopiskiem „Zapytanie 

ofertowe na wykonanie i instalację nowego oznakowania oraz demontaż starego 

oznakowania Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz zadanie 

uzupełnienia pozostałego oznakowania drogowego atrakcji turystycznych woj. 

śląskiego" Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Oferenta. 

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu lub zgodnie z nim dołączając jednocześnie do niego arkusze kalkulacyjne 

dot. zadania nr 1 i 2.  

5.2. Oferta złożona po terminie wskazanym w ogłoszeniu zostanie złożona w aktach 

postępowania bez rozpatrywania, tak jak oferta złożona w terminie,  ale co do której 

wadium wpłynęło po terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

5.3. Oferent składający ofertę winien wykazać się składając ofertę posiadaniem odpowiedniej 

wiedzy i doświadczenia w zakresie stanowiącym przedmiot zapytania ofertowego tj.  

a) wykazać się w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem zapytania ofertowego 

wykonaniem co najmniej 3 umów w podobnym zakresie jak przedmiot niniejszego 

postępowania ( tj. wykonanie oznakowania drogowego pionowego) na łączną kwotę co 

najmniej 300 tys. PLN brutto w tym jedna z umów na kwotę minimum 120.000,00 
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PLN brutto (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego 

warunku tj. spełnianie go przez jednego, kilku lub wszystkich  Partnerów Konsorcjum).  

b) wykazać się posiadaniem aprobaty technicznej na stałe odblaskowe znaki drogowe.  

c) wykazać się posiadaniem Krajowego Certyfikatu Zgodności upoważniającego do 

oznakowania znaków znakiem budowalnym B:  

 (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. 

spełnianie go przez jednego, kilku lub wszystkich  Partnerów Konsorcjum) 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Oferenci zobowiązani są przedłożyć 

wykaz wykonanych dostaw według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego 

Regulaminu oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie, tj. 

dostarczyć do każdej z nich referencje. Ponadto Oferent winien przedstawić wraz z ofertą 

dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych warunków wskazanych powyżej. 

Przedkładane dokumenty jak również wykaz wykonanych dostaw potwierdzające, że 

wykonane przez Oferentów dostawy zostały wykonane należycie, powinny zawierać, co 

najmniej:  

 wskazanie, że Oferent składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował 

dostawy, których dokumenty dotyczą, 

 wskazanie podmiotu, na rzecz którego zrealizowane były dostawy, 

 wskazanie zakresu dostawy, 

 wskazanie wartości dostawy, 

 wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 

 wskazanie miejsca wykonania,  

 opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były dostawy stwierdzającą, że 

dostawy zostały wykonane należycie (referencje); 

5.4. Oferent składający ofertę winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1 000 000,00  PLN.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Oferent musi złożyć polisę lub 

inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem 

potwierdzającym, iż polisa ta jest opłacona; 

5.5. Oferta powinna zawierać w szczególności :  

a) szczegółowe określenie oferenta – imię i nazwisko, dokładny adres, a w przypadku 

przedsiębiorcy - firmę oraz siedzibę, a ponadto  NIP, REGON, nr KRS, nr wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej oferenta (w przypadku Konsorcjum dane wszystkich Partnerów); 

b) aktualny (tj. nie starszy niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty) odpis z właściwego rejestru 

lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oferenta, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej– 

z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących (w przypadku Konsorcjum dokumenty 

dotyczące wszystkich Partnerów);  

W/w odpis lub zaświadczenie powinno być przedstawione w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. W przypadku udzielenia 
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pełnomocnictwa - dodatkowo pełnomocnictwo w oryginale lub odpisie notarialnie 

poświadczonym za zgodność, do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta; 

c) aktualne ( tj. nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) zaświadczenia właściwego 

Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że oferent nie 

zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 

lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

(w przypadku Konsorcjum dokumenty dotyczące wszystkich Partnerów); 

d) oświadczenie oferenta o tym, że oferent zapoznał się z Regulaminem zapytania ofertowego, 

przyjmuje jego treść do wiadomości i stosowania oraz nie wnosi do niego zastrzeżeń (w 

przypadku Konsorcjum oświadczenia podpisane przez wszystkich Partnerów); 

e) dowód wpłaty wadium, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (w 

przypadku Konsorcjum całe wadium wpłaca jeden z Partnerów); 

f) referencje i inne dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia, o którym 

mowa w pkt. 5.3. niniejszego Regulaminu oraz wykaz wykonanych dostaw (w przypadku 

Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty 

potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek); 

g) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

wykonaniem niniejszego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym, iż polisa ta jest 

opłacona, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.4. (w przypadku 

Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego warunku tj. dokumenty 

potwierdzające że jeden, kilku lub wszyscy  Partnerzy Konsorcjum spełniają ten warunek); 

h) podpisany wzór umowy ( w przypadku Konsorcjum wystarczające jest podpisanie umowy 

przez osoby reprezentujące Konsorcjum zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem wraz 

z ofertą); 

i) kserokopię aprobaty technicznej na stałe odblaskowe znaki drogowe. 

j) Kserokopię Krajowego Certyfikatu Zgodności upoważniającego do oznakowania 

znaków znakiem budowlanym B.  

5.6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków oferty zostanie dokonana wg formuły: 

„spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek warunku określonego w Regulaminie 

skutkuje odrzuceniem oferty.  

5.7. Oferenci wspólnie składający ofertę w zapytaniu ofertowym powinni spełniać warunki udziału 

w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto 

tacy oferenci mogą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym zapytaniu 

ofertowym albo reprezentowania ich w zapytaniu ofertowym i zawarcia Kontraktu. Wszelka 

korespondencja prowadzona będzie w takich przypadku wyłącznie z Pełnomocnikiem, jeżeli 

taki został ustanowiony. W sytuacji nie ustanowienia Pełnomocnika – ofertę i wszystkie 

dokumenty składane wraz z ofertą podpisują osoby reprezentujące Partnerów. To samo 

tyczy się poświadczania za zgodność dokumentów składanych w zapytaniu ofertowym. 
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5.8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.9. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.  

5.10. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta 

(oferentów wspólnie składających ofertę). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 

określającego(ych) status prawny oferenta(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) 

wynika, iż do reprezentowania oferenta(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 

dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do oferty. 

5.11. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Organizator dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i 

siedziby. 

5.12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

5.13. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu. Oferta powinna mieć 

formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć 

do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, 

odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 

przez oferenta. 

5.14. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

5.15. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania oferenta upoważnione są 

dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

Strony zawierające informacje niewymagane przez Organizatora przetargu (np.: prospekty 

reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

5.16. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej 

przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 

ofertę. 

5.17. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Oferenta (Partnerów) za zgodność z oryginałem kopii, za wyjątkiem 

tych których Organizator żąda w oryginale lub w odpisie poświadczonym notarialnie za 

zgodność z oryginałem. Oświadczenia winny być złożone w formie oryginału. Zgodność 

z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 

musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 

treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa. 

5.18. Pożądane jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących 

w skład oferty. 

5.19. Oferent może zastrzec w ofercie, iż Organizator nie będzie mógł ujawnić informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji. W takim przypadku Oferent winien podjąć niezbędne działania zmierzające do 

zachowania poufności informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa poprzez 

złożenie ich wraz z ofertą w dodatkowej zamkniętej kopercie opisanej jako „część oferty 

stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku braku zabezpieczenia informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób wyżej opisany, pomimo wskazania w 

treści oferty, iż określone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – informacje te nie 

będą traktowane przez Organizatora zapytania ofertowego jako stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie może zostać podniesione w 

stosunku do nazwy i adresu oferenta, ceny oferty, terminu wykonania umowy, okresu 

gwarancji oraz warunków płatności, które zawsze będą ujawniane przez Organizatora 

Przetargu. Ponadto Organizator zapytania ofertowego ma prawo dokonać oceny, czy 

wskazane informacje, co do których Oferent zastrzegł tajemnicę stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jeżeli 

stwierdzi, iż takimi informacjami nie są – to ma prawo dokonać ich ujawnienia.   

5.20. Organizator zapytania ofertowego może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące 

dokumenty lub nieprawidłowo złożone dokumenty tylko raz i oferent ma tylko 3 dni na 

uzupełnienie oferty. Nie uzupełnienie oferty w tym terminie skutkuje również utratą wadium.  

 

6. WADIUM 

6.1 Każdy oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości :  

3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł). 

6.2 Wadium wnoszone jest w pieniądzu na rachunek bankowy Organizatora zapytania 

ofertowego 63 1560 1111 0000 9070 0014 7536 z podaniem tytułu sprawy, którego 

dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu lub dowodu wpłaty wadium.  

6.3 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium Organizator zapytania ofertowego będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy 

bank prowadzący rachunek Organizatora zapytania ofertowego potwierdzi, że otrzymał taki 

przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia 

przelewu wystawionego przez oferenta jest warunkiem koniecznym, ale 

niewystarczającym do stwierdzenia przez Organizatora zapytania ofertowego 

terminowego wniesienia wadium przez oferenta. 

6.4 Nie złożenie wadium, w odpowiedniej wysokości i w odpowiednim terminie skutkuje 

odrzuceniem takiej oferty i nie rozpatrywaniem jej. 

6.5 Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, wpłacone wadium zalicza się na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeżeli jest ono wnoszone również  

w pieniądzu, w pozostałych przypadkach wadium jest zwracane po wniesieniu prawidłowo 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu. Oferentom, których oferty nie zostały 

wybrane oraz oferentów którzy wycofali swoje oferty przed terminem ich otwarcia wpłacone 

wadium zostaje zwrócone w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, a w 

przypadku gdy nie wskazano w ofercie rachunku bankowego, na który  należy ewentualnie 

zwrócić wadium -  w ciągu 14 dni od daty wskazania tego rachunku przez oferenta.  

6.6 Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli oferent nie przystąpi do 

podpisania Kontraktu w formie pisemnej o treści przedstawionej przez Organizatora 



ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

ul. A. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel.: 00 48 32/ 207 207 1, fax: 00 48 32/ 207 207 2 

REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA 
 WWYYKKOONNAANNIIEE  II  IINNSSTTAALLAACCJJĘĘ  NNOOWWEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  OORRAAZZ  DDEEMMOONNTTAAŻŻ  SSTTAARREEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA    

SSZZLLAAKKUU  ZZAABBYYTTÓÓWW  TTEECCHHNNIIKKII  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

II  UUZZUUPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  PPOOZZOOSSTTAAŁŁEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  DDRROOGGOOWWEEGGOO  AATTRRAAKKCCJJII  TTUURRYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH  WWOOJJ..  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

 

 

 

zapytania ofertowego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora zapytania 

ofertowego oraz w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana nie wniesie 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu.  

6.7 Wadium przepada również gdy oferent nie uzupełni oferty zgodnie z wezwaniem 

Organizatora zapytania ofertowego w terminie wynikającym z wezwania do uzupełnienia 

oferty. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

KONTRAKTU. 

7.1 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Kontraktu, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Organizator zapytania 

ofertowego wymaga od oferenta udzielenia gwarancji jakości co najmniej na okres 10 lat, 

zgodnie z treścią Kontraktu. 

7.2 Organizator zapytania ofertowego ustala zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu w 

wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

7.3 Wybrany oferent zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu 

przed podpisaniem Kontraktu (w przypadku Konsorcjum jeden z Partnerów), co oznacza, iż 

jeżeli jest wnoszona w formie pieniężnej to powinno się znaleźć na rachunku bankowym 

Organizatora zapytania ofertowego najpóźniej przed podpisaniem umowy, a w innej formie 

– oferent winien przedstawić i przekazać je Organizatorowi zapytania ofertowego przed 

podpisaniem umowy.  

7.4 Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu może zostać wniesione w pieniądzu na 

rachunek bankowy Organizatora zapytania ofertowego: 63 1560 1111 0000 9070 0014 

7536 albo w gwarancji bankowej lub w gwarancji ubezpieczeniowej, które należy złożyć w 

siedzibie Organizatora zapytania ofertowego w oryginale. W przypadku gdy zabezpieczenie 

należytego wykonania Kontraktu zostało wniesione w innej formie niż pieniężna – 

Organizator zapytania ofertowego zwróci oferentowi uiszczone wadium po wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu.  

7.5 Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu Organizator zapytania ofertowego 

przechowuje je na rachunku bankowym. Organizator zapytania ofertowego zwraca 

zabezpieczenie na rachunek bankowy Oferenta, z którym został zawarty Kontrakt, w 

terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zapytania ofertowego i 

Kontrakcie.  

7.6 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania Kontraktu w terminie, Organizator zapytania ofertowego wybiera 

najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych i nie odrzuconych ofert. 

7.7 Organizator zapytania ofertowego zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania Kontraktu i uznania przez Organizatora przetargu za należycie wykonane.  

7.8 Organizator zapytania ofertowego pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest 

zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu udzielonej gwarancji.   
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8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.  

8.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora zapytania ofertowego pod adresem: Śląska 

Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, w sekretariacie 

(pokój 18.24) lub wysłać pocztą/kurierem  w nieprzekraczalnym terminie:  

do dnia  03.09.2014 do godz.  10.00 

 

9. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY. 

9.1 Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania ofert. 

9.2 Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 

zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku 

złożenia kilku „zmian” kopertę (paczkę) każdej „zmiany” należy dodatkowo opatrzyć 

napisem „ZMIANA NR .....”. 

9.3 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Oferenta (Oferentów). 

Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 

opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu pod adresem: 

Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice,  

w dniu 03.09.2014 r. o godzinie 10.15.  

 

11. TRYB OTWARCIA OFERT  

11.1 Otwarcie ofert następuje publicznie. Nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 

których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane oferentom bez otwierania. 

11.2 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian dokumenty przesłane jako „ZMIANY” zostaną dołączone do 

oferty.  

11.3 W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami każdorazowo podana zostanie obecnym przy 

otwarciu: 
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a) data i godzina złożenia oferty; 

b) stan i ilość kopert  oraz  nazwa oferenta, którego oferta jest otwierana; 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania z wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1 Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12.2 Organizator zapytania ofertowego zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych 

przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego 

zwrócenia się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

12.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty 

wadium. 

12.4 Zgoda Oferenta na przedłużenie okresu związania ofertą  jest jednoznaczna z wyrażeniem 

zgody na przedłużenie okresu ważności wadium. 

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

13.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego Regulaminu zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, 

jakie poniesie oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

Kontraktu. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

niniejszej usługi m in. takie koszty jak: koszty wykonania znaków drogowych zgodnie z 

projektem organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami, koszty transportu na miejsce 

montażu (instalacji), koszty montażu (instalacji), koszty opracowanego we własnym 

zakresie, uzgodnionego i zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem 

projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas trwania robót, inne koszty towarzyszące 

np. ubezpieczenie, opłaty dodatkowe itp., koszty demontażu starego oznakowania Szlaku 

Zabytków Techniki, koszty transportu zdemontowanych znaków na miejsce wyznaczone i 

uzgodnione z Zamawiającym (Organizatorem zapytania ofertowego). Podana w ofercie 

cena będzie skalkulowana dla całego przedmiotu zamówienia z rozbiciem na ceny 

dla zadania nr 1 - dot. wymiany i aktualizacji oznakowania drogowego Szlaku 

Zabytków Techniki (formularz ofertowy - zał. nr 1 ) oraz zadania nr 2 (formularz 

ofertowy - zał. nr 2) -  uzupełnienie pozostałego oznakowania atrakcji 

turystycznych woj. śląskiego.  

13.2 W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania podatkowego 

obowiązku Organizatora zapytania ofertowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Organizator 

zapytania ofertowego w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała 

budżet Organizatora zapytania ofertowego z tytułu realizacji Kontraktu. 

13.3 Wskazana w ofercie cena winna być wyrażona w kwocie brutto, kwota netto wskazywana w 

ofercie jest tylko dla celów informacyjnych dla Organizatora zapytania ofertowego.  

13.4 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację przedmiotu zapytania ofertowego, określone 

zostały we wzorze Kontraktu. 

14. KRYTERIA  I TRYB OCENY OFERT . 

14.1 Organizator zapytania ofertowego dokona oceny ofert na podstawie kryterium ceny łącznej 

brutto dla zadania nr 1 i nr 2. Spośród złożonych ofert Organizator zapytania ofertowego 

wybierze jedną najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów za kryterium 

cena.  

14.2 Ocena w kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt., według wzoru 

matematycznego:  

 

C min 
P(C) = ------------------------ x 100 pkt.  

C 

gdzie: 
 
P(C)  - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”, 
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, 
C - cena oferty badanej 

 
 

14.3 W toku badania i oceny ofert Organizator zapytania ofertowego może żądać od Oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Organizatorem zapytania ofertowego a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty 

oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

14.4 Organizator zapytania ofertowego poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Regulaminem zapytania ofertowego, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Oferenta, którego oferta została poprawiona.  

14.5 Ocena zgodności oferty z treścią niniejszego Regulaminu przeprowadzona zostanie wyłącznie 

na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie oferent zawarł w swej ofercie.  

14.6 Organizator zapytania ofertowego zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, 

danych i informacji.  

14.7 W przypadku stwierdzenia przez Organizatora zapytania ofertowego w trakcie sprawdzania  

ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 

Organizatora zapytania ofertowego odrzucona.  
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15. ODRZUCENIE OFERTY 

Oferty zostaną odrzucone jeżeli zostaną złożone przez :  

a) oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując umów lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 

3 lat przed ogłoszeniem zapytania ofertowego;   

b) oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub do których ogłoszono upadłość 

układową lub likwidacyjną, 

c) oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 

d) oferentów, których oferta nie spełnia wymagań niniejszego Regulaminu, w szczególności 

kryteriów –warunków udziału w postępowaniu. 

 

16. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

16.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Organizator zapytania ofertowego 

stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w Regulaminie zapytania ofertowego.  

16.2 O wyborze ofert, Organizator zapytania ofertowego zawiadomi niezwłocznie oferentów, 

którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę) i adres oferenta, którego ofertę wybrano i 

uzasadnienie jej wyboru.  

16.3 Organizator zapytania ofertowego wybierze ofertę, która na podstawie niniejszego 

regulaminu zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

16.4 Miejsce i termin podpisania Kontraktu zostanie wskazany Oferentowi, którego ofertę 

wybrano.  

16.5 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na stronie 

internetowej Organizatora zapytania ofertowego.  

 

17. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH KONTRAKTU.  

17.1 Kontrakt z oferentem, którego oferta została wybrana w niniejszym zapytaniu ofertowym 

zostanie zawarty na piśmie w terminie wskazanym przez Organizatora zapytania 

ofertowego.  

17.2 Do Kontraktu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

17.3 Zakres świadczenia oferenta wynikający z Kontraktu jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, ale może ulec zmianie ewentualnie do uzgodnień poczynionych 

pomiędzy Organizatorem zapytania ofertowego a Oferentem.  
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17.4 Oferent (partner), prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu, jest zobowiązany dostarczyć 

Organizatorowi przetargu uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek 

handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r.) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalajace 

na zaciąganie zobowiązań o wartości równej lub większej od dwukrotnej wysokości kapitału 

zakładowego, o ile zachodzi taka potrzeba. 

17.5 Oferenci składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

Kontraktu i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu. Organizator 

zapytania ofertowego zobowiązuje oferentów składających ofertę wspólną do przedłożenia 

Organizatorowi zapytania ofertowego umowy regulującej współpracę grupy oferentów w 

terminie co najmniej 3 dni przed podpisaniem Kontraktu. 

17.6 Wybrany oferent zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu 

przed podpisaniem Kontraktu, tzn. w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia zawiadomienia 

o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą i 

podpisaniem Kontraktu.  

17.7 Wybrany oferent udzieli gwarancji na przedmiot niniejszego przetargu na okres co najmniej 

10 lat od dnia podpisania protokolarnego końcowego bezusterkowego odbioru wykonania 

przedmiotu umowy.  

 

18. INNE WAŻNE POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

 

18.1 Oferent zobowiązany jest umieścić w uzgodnionym z Organizatorem zapytania ofertowego 

miejscu, na objętych zapytaniem ofertowym elementach oznakowania  informację o 

dofinansowaniu zadania:  

- nr 1 - z budżetu województwa śląskiego, 

- nr 2 - o realizacji zadania w ramach projektu Śląski System Informacji Turystycznej z 

odpowiednimi znakami graficznymi.  

Projekty oznaczenia, o których mowa powyżej podlegają zatwierdzeniu/ akceptacji przez 

Organizatora zapytania ofertowego.  
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CZĘŚĆ II  

 
RREEGGUULLAAMMIINN    

ZZAAPPYYTTAANNIIAA  OOFFEERRTTOOWWEEGGOO    

  NNAA::    

WWYYKKOONNAANNIIEE  II  IINNSSTTAALLAACCJJĘĘ  NNOOWWEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  OORRAAZZ  

DDEEMMOONNTTAAŻŻ  SSTTAARREEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA    

SSZZLLAAKKÓÓWW  ZZAABBYYTTÓÓWW  TTEECCHHNNIIKKII    

WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

II  UUZZUUPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  PPOOZZOOSSTTAAŁŁEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  DDRROOGGOOWWEEGGOO  AATTRRAAKKCCJJII  

TTUURRYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH  WWOOJJ..  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

ww  rraammaacchh  pprroojjeekkttuu::    

WWYYMMIIAANNAA  II  AAKKTTUUAALLIIZZAACCJJAA  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  DDRROOGGOOWWEEGGOO    

SSZZLLAAKKUU  ZZAABBYYTTKKÓÓWW  TTEECCHHNNIIKKII  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO    

wwssppóółłffiinnaannssoowwaanneeggoo  zzee  śśrrooddkkóóww    

Samorządu Województwa Śląskiego 
 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
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D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG 

D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem oznakowania pionowego, w ramach:  

 - zadania nr 1 -  wykonanie i instalacja nowego oznakowania oraz demontaż starego oznakowania 

Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz  

- zadania nr 2 - uzupełnienia pozostałego oznakowania drogowego atrakcji turystycznych woj. 

śląskiego.  

Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót objętych niniejszym 

zapytaniem ofertowym, tj. w szczególności: 

 wykonania tarcz znaków E zarówno dla zadania nr 1 jak i 2: zgodnie z zatwierdzonymi 

projektami organizacji ruchu, wyszczególnionych rodzajowo i wielkościowo poniżej, 

 przymocowania tarcz znaków drogowych typu E 

 ustawienia słupków z rur stalowych Ø60,3 mm i grubości ścianki minimum 2,9 mm, z rur 

ocynkowanych ogniowo,  

 inne materiały wg załączonych rysunków (projektów konstrukcyjnych) 

 konstrukcje wsporcze należy zabezpieczyć antykorozyjnie, 

Określenia podstawowe 

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 

umieszczony na konstrukcji wsporczej. 

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. 

Tarcza znaku drogowego powinna być wykonana ze stali ocynkowanej. 

Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku wykonuje się jako 

oklejane folią odblaskową II-ej generacji. 

Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane 

jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

Konstrukcja wsporcza znaku -   każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, 

wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na 

konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice.  

Znak nowy - znak ustawiony na drodze lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 

produkcji. 
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MATERIAŁY 

Dopuszczenie do stosowania 

  Należy zastosować materiały spełniające wymagania Wyrobu budowlanego 

dopuszczonego do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

  Producent znaków drogowych, folii odblaskowych stosowanych na lica znaków 

drogowych oraz  słupków, blach i innych elementów konstrukcyjnych powinien posiadać dla 

swojego wyrobu ważne dokumenty dopuszczające go do robót budowlanych. 

  W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  „w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”, podano szczegółowe 

informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 

Materiały stosowane do fundamentów znaków 

 Fundamenty dla zamocowania słupków znaków mogą być wykonywane: 

 z mieszanki betonowej wbudowywanej bezpośrednio w wykonywanym otworze. 

Słupki 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy 

zaakceptowanej przez Kierownika Projektu. 

 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 

pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 

wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

wymiarowych. 

 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Pożądane jest, aby rury były 

dostarczane o długościach: 

b) dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 

c) wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 

mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości 

dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 

1,5 mm na 1 m długości rury. 

 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub 

inne normy.  

 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 

opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na 

przywieszkach metalowych. 

Kształtowniki 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia 

kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne 

łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub 

dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, 

a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla 

kształtownika. 

 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia 

końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy 

skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
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 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według 

aktualnej normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 

Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, 

powinna ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubość 

 

 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może 

ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych 

na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), 

także elementów służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany 

jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji 

są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość 

zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

 W przypadku słupków znaków pionowych oraz w przypadku elementów, służących do 

zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii 

dostawy. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej musi wynosić 10 lat. 

 

Tarcza znaku 

 Dla zakresu opracowania należy użyć tarcz znaków należących do grupy znaków: 

1) średnich; wg Dz.U. Nr 220, poz. 1281 z dn. 23-12-2003 dot. „Szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach.” oraz zgodnie z Projektem Organizacji 

Ruchu. 

Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także 

sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian 

temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 

chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez 

wytwórcę lub dostawcę. 

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną 

z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie 

odbiorcy: 

a) instrukcję montażu znaku, 

b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

c) instrukcję utrzymania znaku. 

Materiały do wykonania tarczy znaku 

 Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa 

obustronnie ocynkowana, która winna być odporna na korozję w warunkach zasolenia. 

 Wymagane grubości: 
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1) blachy stalowe dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w ramach – co 

najmniej 1,5 mm, 

2) blachy stalowe dla tarcz tablic o powierzchni > 1m2 – co najmniej 2,0 mm. 

Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy 

zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych. 

 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 

 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 2005 

Wytrzymałość na 

obciążenie siłą naporu 

wiatru 

kN m
-2 

 0,60 WL2 

Wytrzymałość na 

obciążenie skupione 
kN  0,50 PL2 

Chwilowe 

odkształcenie 

zginające 

mm/m  25 TDB4 

Chwilowe 

odkształcenie skrętne 
stopień  m 

 0,02 

 0,11 

 0,57 

 1,15 

TDT1 

TDT3 

TDT5 

TDT6  *
) 

Odkształcenie trwałe 
mm/m  lub 

stopień  m 

20 % odkształcenia 

chwilowego 
- 

Rodzaj krawędzi znaku - 

Zabezpieczona, krawędź 

tłoczona, zaginana, 

prasowana lub 

zabezpieczona profilem 

krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica 

znaku 
- 

Lico znaku nie może być 

przewiercone z żadnego 

powodu 

P3 

*)   klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 dla 

tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

 

 

Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe 

odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 

mm/m (klasa TDB4). 

Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

 krawędzie tarczy  znaków E-22a i E-22b powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez 

ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami,  

 powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 

montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

 podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe powinny  

usztywnić  tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a 
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zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się 

maksymalne odkształcenie trwałe do 20% odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i 

skręcanie, 

 tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi 

powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb 

poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy 

wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odporności na działanie 

mgły solnej oraz wody.   

 znaki powinny być zamontowane w takiej odległości od krawędzi jezdni, na takiej wysokości i w 

taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego i 

minimalizować je w przypadku najechania na znak. 

 Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące 

wymagania: 

 narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano. 

Znaki odblaskowe 

Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez oklejenie tarczy znaku materiałem 

odblaskowym o wymaganiach jak dla folii II generacji (folia typu 2). 

 Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania 

określonych norm powołanych w dokumentach dopuszczających Wyrób do robót budowlanych. 

Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

 Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z 

tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne 

niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego 

powierzchni. 

 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od 

tarczy bez jej zniszczenia. 

 Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia 

malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z 

producentem folii. 

 Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić nie 

mniej niż 10 lat, w zależności od rodzaju materiału. 

 Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 

nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, 

zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 

 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 

powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 

 2 mm dla znaków średnich. 

 Zacieki powstałe przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe 

w każdym kierunku niż: 

 2 mm dla znaków małych i średnich. 

 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie 

może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie 
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większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek 

zarysowań powierzchni znaku. 

 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez 

warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest 

dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą 

wielkości określonych poniżej. 

 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu 

tarczy o 90 przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

Materiały do montażu znaków 

 Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą 

elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być 

czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

  

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 

powodujących korozję i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. Znaki z rozbiórki 

powinny być przekazane  właścicielowi, tj. Śląskiej Organizacji Turystycznej na miejsce 

przez niego wskazane.  

SPRZĘT 

Sprzęt do rozbiórki  

Do rozbiórek zaleca się użyć m.in. następującego sprzętu: 

 sprzęt pomiarowy, 

 zagęszczarki, 

 palnik acetylenowo – tlenowy z osprzętem, 

 szlifierki kątowe z tarczami zapasowymi, 

 sprzęt ręczny. 

TRANSPORT 

Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały 

przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarły na miejsce montażu. 

Znaki  z rozbiórki. 

Właścicielem znaków z rozbiórki jest Śląska Organizacja Turystyczna. Wykonawca 

jest zobowiązany do przewiezienia znaków z rozbiórki do miejsca wskazanego przez 

Śląską Organizację Turystyczną, w tym w szczególności do punktu skupu 

złomu/surowców wtórnych. 
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WYKONANIE ROBÓT  

Roboty przygotowawcze 

  Przed przystąpieniem do robót należy: 

W zakresie projektów posiadających zatwierdzenia organizacji ruch, w terminie min. 7 

dni przed planowanym przystąpieniem do montażu znaków należy powiadomić pisemne 

odpowiedniego zarządcę drogi, wyznaczyć lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od 

krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, wyznaczyć 

wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej (skrajnia pionowa i skrajnia pozioma).  

Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu - nie więcej niż ± 1 %, 

 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku - nie więcej niż ± 2 cm, 

 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju - nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 

umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o Znakach Drogowych Pionowych. 

Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 

przesunięcie lub obrót. 

 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi 

umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez 

cały okres użytkowania znaku. 

 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca 

się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich 

rozłączenie przez osoby niepowołane. 

 Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez 

pojazd w każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy 

nie może się od niej odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo 

lub szkodę. 

 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 

bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

Trwałość wykonania znaku pionowego 

 Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 

przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy 

zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

Tabliczka znamionowa znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę 

znamionową z: 

1. nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub 

dostawcy, 

2. datą produkcji, 
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3. oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 

4. datą ustawienia znaku. 

5. w przypadku zadania nr 1  (Szlak Zabytów Techniki) - tabliczka znamionowa musi zawierać 

logo Śląskiej Organizacji Turystycznej z informacją o dofinansowaniu zadania z budżetu 

samorządu województwa śląskiego; w przypadku zadania nr 2 (pozostałe znaki) - tabliczka 

znamionowa musi zawierać logo Śląskiej Organizacji Turystycznej z informacją o 

dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013 w ramach projektu Śląski System Informacji Turystycznej. Tabliczki znamionowe w 

obydwu przypadkach należy ostatecznie uzgodnić ze Śląską Organizacją Turystyczną.  

 

  Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, 

czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania w czasie montażu oznakowania pionowego 

Badania materiałów w czasie wykonywania Robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie 

powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 W trakcie wykonywania robót przez Wykonawcę nad prawidłowością realizacji umowy będzie 

czuwał wyznaczony przez Zamawiającego Kierownik robót, który będzie uprawniony do kontroli 

prawidłowości wykonanych znaków i wypełniania przez Wykonawcę jego obowiązków umownych. 

Kierownik robót będzie również uprawniony do weryfikacji ustawiania znaków w terenie i 

sporządzenie stosownej dokumentacji zdjęciowej z realizacji zadania.  

 

Kontrola w czasie wykonywania Robót 

 W czasie wykonywania Robót należy sprawdzać: 

zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, 

wysokość zamocowania znaków), zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego regulaminu.  

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową znaków z kompletnym oprzyrządowaniem, jest dla: 

 przymocowania tarcz znaków drogowych E-22a i E-22b – sztuka (szt.) w rozbiciu na wielkość 

znaków, 

 ustawienia słupków z rur stalowych średnicy Ø60,3 mm – sztuka (szt.), 

 przymocowania kierunkowskazów – sztuka (szt.) w rozbiciu na wielkość znaków.  
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ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami zarządcy 

drogi, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wyżej wymienionych, dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiór ostateczny 

 Odbiór Robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

 Odbioru robót w imieniu Zamawiającego dokona Kierownik robót, sporządzając na dowód 

wykonania prac stosowną dokumentację zdjęciową każdego ustawionego w terenie znaku oraz 

demontażu znaków do usunięcia. 

 Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają rozbiórce i 

ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą 

jakość Robót jest niedopuszczalne. 

Odbiór pogwarancyjny 

  Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, 

ustalonego w umowie. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowiska. 

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia. 

PN-H-82200 Cynk. 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-H-84019 Sta1 niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego. Gatunki 

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

PN-H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 

PN-H-84030.02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i 

badania. 

PN-EN 12899-

1:2005    (+ 

poprawka 

Ap1:2006) 

Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe 

PN-EN ISO 

2808:2000      

Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 

PN-EN ISO Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym 
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2360:2006   przewodzącym elektryczność. Pomiar grubości powłok. Metoda 

amplitudowa prądów wirowych. 

PN-EN ISO 2178: 

1998   

Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar 

grubości powłok. Metoda magnetyczna 

pr EN 12671-1  Antiglare systems for roads - Part 1: Performance and 

characteristics (Systemy przeciwolśnieniowe dla dróg - Część 1: 

Wykonanie i charakterystyki) 

Inne dokumenty 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach, Dz. U. Nr 220, poz. 1281 z dn. 23-12-

2003  

Dz. U. Nr 170/2002, poz. 1393, Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dn. 31-07-2002 „W sprawie znaków i sygnałów drogowych”. 

OST D-07.02.01 Oznakowanie pionowe, GDDKiA W-wa 2006r. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, 

poz. 430. 

 

 
 

Oryginały zatwierdzonych projektów organizacji ruchu znajdują się do wglądu w 

siedzibie Śląskiej Organizacji Turystycznej, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice  

(w godz. 8.00 – 16.00). 

 

Zbiorcze tabelarycznie zestawienie znaków: 

 

 

zadanie nr 1.  

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE DLA AKTUALIZACJI OZNAKOWANIA SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 

Znaki             

E-22b 

250x1300 

(szt) 

Znaki              

E-22b 

≥250*1500          

(szt) 

Znaki                 

E-22b 

500x1500         

(szt) 

Znaki              

E-22b 

750x1500         

(szt) 

Znaki              

E-22b 

≥1000x

1500                   

(szt) 

Słupki 

Ø60,3mm 

(szt) 

Montaż 

znaków do 

istn.słupkó

w/       

podwieszen

ie (szt) 

Demonta

ż istn. 

znaków         

(szt) 

Demontaż 

istn. 

słupków         

(szt) 

Raz

em 

szt. 

22 116 37 20 2 312 29 209 241 
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zadanie nr 2.  

 

 

 

UWAGA: 

 

W Regulaminie zapytania ofertowego znajdują się dwa arkusze kalkulacyjne 

uwzględniające ilości znaków do każdego zadania, które Oferent misi dołączyć do 

formularza ofertowego.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

UZUPEŁNIENIE OZNAKOWANIA 2014 

  

Znaki             

E-10/E-

11 

250x800 

(szt) 

Znaki              

E-10/E-

11 

250*1000          

(szt) 

Znaki                 

E-22b 

250x800         

(szt) 

Znaki              

E-22b 

≥250x1200         

(szt) 

Słupki 

Ø60,3mm 

(szt) 

Montaż 

znaków do 

istn.słupków/       

podwieszenie 

(szt) 

Demontaż 

istn. 

znaków         

(szt) 

Demontaż 

istn. 

słupków         

(szt) 

Razem [szt.] 2 9 2 2 16 2 5 5 
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CZĘŚĆ III  

 
 

RREEGGUULLAAMMIINN    

ZZAAPPYYTTAANNIIAA  OOFFEERRTTOOWWEEGGOO    

  NNAA::    

WWYYKKOONNAANNIIEE  II  IINNSSTTAALLAACCJJĘĘ  NNOOWWEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  OORRAAZZ  

DDEEMMOONNTTAAŻŻ  SSTTAARREEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA    

SSZZLLAAKKÓÓWW  ZZAABBYYTTÓÓWW  TTEECCHHNNIIKKII    

WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

II  UUZZUUPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  PPOOZZOOSSTTAAŁŁEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  DDRROOGGOOWWEEGGOO  AATTRRAAKKCCJJII  

TTUURRYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH  WWOOJJ..  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

ww  rraammaacchh  pprroojjeekkttuu::  

WWYYMMIIAANNAA  II  AAKKTTUUAALLIIZZAACCJJAA  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  DDRROOGGOOWWEEGGOO    

SSZZLLAAKKUU  ZZAABBYYTTKKÓÓWW  TTEECCHHNNIIKKII  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO    

wwssppóółłffiinnaannssoowwaanneeggoo  zzee  śśrrooddkkóóww    

Samorządu Województwa Śląskiego 
 

 

 

WWZZÓÓRR  KKOONNTTRRAAKKTTUU  
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WZÓR  

 

UMOWA 
NA WWYYKKOONNAANNIIEE  II  IINNSSTTAALLAACCJJĘĘ  NNOOWWEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  OORRAAZZ  DDEEMMOONNTTAAŻŻ  

SSTTAARREEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA    

SSZZLLAAKKÓÓWW  ZZAABBYYTTÓÓWW  TTEECCHHNNIIKKII    

WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

II  UUZZUUPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  PPOOZZOOSSTTAAŁŁEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  DDRROOGGOOWWEEGGOO  AATTRRAAKKCCJJII  

TTUURRYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH  WWOOJJ..  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

 
 

Niniejsza umowa (zwana dalej “umową”) zostaje zawarta dnia …………………………….  r. pomiędzy:  

Śląską Organizacją Turystyczną  

z siedzibą w Katowicach 40-085, ul. Mickiewicza 29, 

 NIP: 9542494931, REGON: 278334010 

reprezentowaną przez: 

- …………………………………. –  

- ………………………………….. –  

 

zwaną w dalszej treści umowy „ŚOT” 

 

a  

 

…………………………………………………………….. 

z siedzibą w …………………….. przy ulicy ……………………………………,  

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr ………………………………………. 

reprezentowaną przez : 

……………………………….,  

……………………………….,  

zwanym w dalszej treści umowy “WYKONAWCĄ” 

 

WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z przeprowadzonym przez ŚOT zapytaniem ofertowym 
na wykonanie  i instalację nowego oznakowania oraz demontaż starego oznakowania Szlaku 
Zabytków Techniki woj. śląskiego i uzupełnienie pozostałego oznakowania drogowego atrakcji 
turystycznych województwa śląskiego zgodnie z treścią Regulaminu zapytania ofertowego, 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, w wyniku którego oferta Wykonawcy została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

W związku z powyższym strony uzgadniają, co następuje: 

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy, przy czym ważność 

ich w przypadku dokonywania interpretacji zapisów Umowy, określa poniższa kolejność, z tym że 

najważniejszym dokumentem jest Umowa a następnie poniższe dokumenty:  
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2) Załącznik 1:  Regulamin zapytania ofertowego na wykonanie  i instalację 

nowego oznakowania oraz demontaż starego oznakowania 

Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego i uzupełnienie 

pozostałego oznakowania drogowego atrakcji turystycznych 

województwa śląskiego – Część I oraz Część II (opis techniczny)z 

ewentualnymi załącznikami,  

3) Załącznik 2:  Oferta Wykonawcy z dnia _______ wykonanie  i instalację 

nowego oznakowania oraz demontaż starego oznakowania 

Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego i uzupełnienie 

pozostałego oznakowania drogowego atrakcji turystycznych 

województwa śląskiego wraz ze wszystkimi załącznikami 

dołączonymi do niej przez Wykonawcę,  

4) Załącznik 3: Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

zamówienia.  

5) Załącznik 4:  Dokument  gwarancyjny, 

6) Załącznik 5: Wyszczególnienie cenowe znaków drogowych.  

 

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i ŚOT odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w 

Umowie, w szczególności: Wykonawca wykona Umowę zgodnie z jej postanowieniami i 

Regulaminem zapytania ofertowego, a ŚOT dokona płatności zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 

DEFINICJE :  

1. ŚOT – Śląska Organizacja Turystyczna lub inny podmiot działający w jej umieniu i z jej 

upoważnienia,  

2. Regulamin – Regulamin zapytania ofertowego wykonanie  i instalację nowego oznakowania 

oraz demontaż starego oznakowania Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego i uzupełnienie 

pozostałego oznakowania drogowego atrakcji turystycznych województwa śląskiego.  

 

§  1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest w szczególności wykonanie  i instalacja nowego oznakowania oraz 

demontaż starego oznakowania Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego (zadanie nr 1)  i 

uzupełnienie pozostałego oznakowania drogowego atrakcji turystycznych województwa 

śląskiego (zadanie nr 2) polegające na wykonaniu, dostawie oraz montażu oznakowania 

drogowego w lokalizacjach wskazanych przez Organizatora zapytania ofertowego. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego zawierają zatwierdzone 

projekty organizacji ruchu oznakowania atrakcji turystycznych województwa śląskiego, opis 

techniczny – Specyfikacja Techniczna oraz zestawienie znaków stanowiące w całości Części II 

Regulaminu – Szczegółowy opis przedmiotu przetargu. Przedmiot umowy zostanie wykonany 

na warunkach określonych szczegółowo w Regulaminie, stosownie do oferty z dnia 

....................... 2014 roku.  

2. Oznakowanie musi być wykonane i ustawione zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późń. zm.) i Rozporządzeniem 
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Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393, z późń. zm.). 

3. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć 

ŚOT kopie zawiadomień organów zarządzających ruchem oraz innych podmiotów 

wymienionych w §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729), a także protokoły kontroli organu 

zarządzającego ruchem, potwierdzające zgodność wykonanego oznakowania z projektem 

organizacji ruchem (zgodnie z §12.3 ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury). Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać wszystkie inne uwagi i zastrzeżenia zawarte w zatwierdzeniach 

stosownych organów zarządzających ruchem (dołączonych do dokumentacji zapytania 

ofertowego) celem prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania niniejszej umowy.  

4. Wyrób musi być oznakowany znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności  wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B (Dz. U. Nr 198, poz. 

2041). 

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, wraz z zestawieniem ilościowym i miejscem wykonania 

oznakowania, zawarty jest w części II Regulaminu przetargu i stanowi Załącznik Nr 1 do 

niniejszej umowy, który zostanie przekazany Wykonawcy w wersji cyfrowej.  

6. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w lokalizacjach szczegółowo wskazanych projektach 

organizacji ruchu. Wykonawca obowiązany jest także uwzględnić wszystkie uwagi, 

zastrzeżenia i warunki zawarte w uzgodnieniach organów zarządzających ruchem. Przed 

wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji w 

poszczególnych lokalizacjach celem ustalenia zakresu niezbędnych prac związanych z 

wykonaniem przedmiotu umowy.  

7. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wobec ŚOT do wykonania i 

przekazania ŚOT w sposób określony umową przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, Polskimi Normami oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym 

przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne rzeczy. Za wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność przedmiotu 

umowy z opisem zawartym w Części II Regulaminu.  

8. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko wraz z 

kartą gwarancyjną zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

10. Dostarczony przedmiot umowy powinien być nowy, objęty gwarancją producenta lub 

Wykonawcy, a ponadto Wykonawca powinien okazać odpowiednie dokumenty dotyczące 

przedmiotu umowy (certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z zasadniczymi i 

szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi dostarczanych wyrobów), o których mowa w 

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności, jak również dostarczony 

przedmiot umowy powinien posiadać stosowne świadectwa, certyfikaty, atesty i aprobaty (w 

szczególności te wymienione w Regulaminie zapytania ofertowego).  

11. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu umowy jakie jest wymagane by nie 

dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca 

dostawy. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowane normy techniczne, a 

w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków 

transportu oznakowania stanowiące przedmiot umowy do miejsca dostawy oraz warunków 

jakich można się spodziewać w miejscu dostawy.  
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§ 2. 

Wykonanie przedmiotu umowy 

1. Wykonanie niniejszej umowy nastąpi zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz pozostałymi 

dokumentami stanowiącymi Część II Regulaminu, a także zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do :  

a) Wykonania i dostawy oznakowania drogowego,  

b) wykonania prac związanych instalacją oznakowania drogowego w lokalizacjach wskazanych 

w Części II Regulaminu (w szczególności wskazanych w projektach organizacji ruchu 

zatwierdzonych przez odpowiednich zarządców dróg wraz z wszystkimi uwagami i 

warunkami  w nich zawartymi) wraz z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń, zgód, decyzji  

związanych w instalacją oznakowania drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym w szczególności związanych  z zajęciem pasa ruchu i zmianą organizacji ruchu. 

3. Wykonanie  w całości przedmiotu umowy nastąpi  w terminie do 28 listopada 2014r.  

4. Odbiór wykonanego oznakowania drogowego będzie potwierdzony bezusterkowym protokołem 

odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. Do czynności odbioru 

przedmiotu umowy oraz weryfikacji prawidłowości wykonania umowy ŚOT może wyznaczyć 

upoważnioną przez siebie osobę (Kierownika robót).  

5. Odbiór może być dokonywany częściowo, o czym decyduje ŚOT, po wykonaniu oznakowania w 

określonych lokalizacjach, po wcześniejszym pisemnym potwierdzeniu przez Wykonawcę 

dokładnego terminu (dnia i godziny) zakończenia prac na co najmniej 7 dni przed 

planowanym terminem ich zakończenia.  

6. ŚOT ma prawo podpisać protokół z zastrzeżeniami, w których wskazane będą ujawnione braki 

i niezgodności. W przypadku podpisania protokołu z zastrzeżeniami Wykonawca zobowiązany 

jest w terminie wskazanym przez ŚOT dostarczyć ŚOT przedmiot umowy zgodnie z treścią 

umowy i zastrzeżeniami. W takim przypadku sporządza się protokół, w którym stwierdza się 

wady, które muszą zostać usunięte oraz termin ich usunięcia. 

7. Protokół odbioru zostanie podpisany po: 

a. wykonaniu przedmiotu umowy; 

b. uprzątnięciu miejsca zlokalizowania instalowanego oznakowania drogowego i 

przywróceniu ewentualnie nawierzchni trawników do stanu sprzed instalacji 

oznakowania; 

c. przedstawieniu ŚOT wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń, zgód oraz zezwoleń 

jakie były wymagane do instalacji oznakowania i przekazaniu ŚOT kopii tych 

dokumentów (zgodnie z obowiązującym w tej dziedzinie prawem oraz 

zatwierdzeniami zarządców dróg);  

d. wydaniu ŚOT wypełnionego i podpisanego dokumentu gwarancji.  

8. Jeżeli w toku realizacji prac, czynności odbioru lub w okresie gwarancji, zostaną stwierdzone 

wady lub usterki, to ŚOT przysługują następujące uprawnienia, z tym zastrzeżeniem, iż w 

przypadku stwierdzenia wad i usterek w trakcie czynności odbioru, ŚOT w pierwszej kolejności 

stosuje reguły wskazane powyżej, a w następnej kolejności zasady opisane poniżej: 

a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia – ŚOT wyznaczy termin na usunięcie 

stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten będzie 

uwzględniał techniczne możliwości usunięcia stwierdzonych wad lub usterek,   
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b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia wówczas ŚOT może : 

 żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do 

domagania się od Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i naprawienia szkody 

wynikłej z tego tytułu i/lub, 

 wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 

i/lub  

 odstąpić od umowy i/lub 

 zlecić wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

9. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do 

usunięcia wad lub usterek.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia ŚOT o usunięciu wad lub usterek. 

11. W przypadku sporządzenia częściowych protokołów odbioru dopiero po sporządzeniu 

wszystkich częściowych protokołów dla wszystkich znaków bez uwag uznać można, iż 

przedmiot umowy został wykonany prawidłowo. 

12. Potwierdzeniem wykonania całego przedmiotu umowy należycie jest podpisany przez strony 

umowy końcowy bezusterkowy protokół odbioru, który może zostać sporządzony po 

sporządzeniu bezusterkowych protokołów częściowych. 

 

§ 3.  

Wykonanie umowy 

1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z Harmonogramem 

ustalonym z Kierownikiem robót w terminie ostatecznym do 28 listopada 2014r.  

2. Dostawa będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, jak i wykonanie 

wszelkich prac/robót związanych z instalacją oznakowania. Wykonawca również ponosi 

wszelkie ewentualne dodatkowe koszty związane z montażem oznakowania, a wynikające np. 

z regulacji ruchu drogowego, zajęcia pasa drogowego, czy sporządzenia i zatwierdzenia 

czasowej organizacji ruchu na czas robót.  

3. Prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na ŚOT z chwilą podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru. Ryzyko ewentualnej utraty i uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 

ŚOT w chwili podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na swój koszt umowę ubezpieczenia na cały okres 

realizacji umowy, w tym ubezpieczenia OC,  obejmującego ubezpieczenie wystąpienia 

ewentualnych szkód w mieniu innych podmiotów, w tym ŚOT, w związku z wykonaniem 

niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić wszelkie związane z tą umową 

składki, a kopię takiej polisy przedstawi ŚOT w terminie najpóźniej do 1 tygodnia od dnia 

podpisania niniejszej umowy, chyba że dołączona do oferty polisa ubezpieczeniowa obejmuje 

cały okres obowiązywania umowy.  

5. Wykonawca koordynuje i organizuje realizację przedmiotu umowy, wykonywanych osobiście 

lub w części przez podwykonawców branżowych przy zachowaniu ustalonych standardów 

wykonania i odbioru robót, w sposób gwarantujący zakończenie przedmiotu umowy w 

planowanym terminie.  

6. Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności zbadał miejsca  

przeprowadzania inwestycji (wykonania przedmiotu umowy), jego otoczenie, dokumentację 

dotyczącą przedmiotu umowy i znane są mu warunki, w jakich będzie realizował prace 

stanowiące przedmiot niniejszej umowy. 
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7. Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy do obowiązków 

Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, należy :  

a) przygotowanie miejsca wykonania instalacji oznakowania do realizacji przedmiotu 

umowy na własny koszt, w tym:  

 zorganizowanie i wyposażenie we wszystkie przedmioty i urządzenia, które są 

niezbędne dla/lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozór w 

czasie realizacji przedmiotu umowy,  

 wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne przy wykonywaniu 

prawidłowo przedmiotu niniejszej umowy,  

 ogrodzenie, oznaczenie oraz/lub zabezpieczenie miejsca wykonywania 

przedmiotu umowy oraz ustanowienie jego dozoru przez cały czas realizacji 

przedmiotu umowy, 

 zapewnienie we własnym zakresie niezbędnych mediów potrzebnych do 

realizacji niniejszej umowy i rozliczanie się z ich dostawcami, jeżeli jest to 

konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  

 zapewnienie utrzymania miejsca wykonywania przedmiotu umowy w 

należytym porządku, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania przedmiotu umowy po zakończeniu 

prac przed terminem odbioru częściowego danej lokalizacji.  

b) zapewnienie wykwalifikowanej kadry osób posiadających właściwe uprawnienia  do 

kierowania pracami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w chwili wykonywania tych prac,  

c) zapewnienie bezpieczeństwa oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną 

pracy podczas realizowania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d) opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi 

specjalistycznymi służbami, gdy to jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa, 

przed rozpoczęciem prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy :  

 Harmonogramu prac i ich zakresu, 

 projektu organizacji ruchu, 

 projektu technologii i organizacji prac (wraz z planem zapewnienia jakości) 

z uwzględnieniem prac przygotowawczych jeżeli takie dokumenty będą 

przygotowane celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  

 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 18 Ustawy 

Prawo Budowlane - jeżeli taki dokument będzie przygotowany celem 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

e) prowadzenie prac w taki sposób by umożliwić zachowanie ruchu ciągłego na 

terenach/drogach, na których będą wykonywane prace; w szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objętych pracami, celem 

umożliwienia funkcjonowania podmiotów zlokalizowanych przy terenie, na którym będą 

wykonywane prace w sposób nie zakłócający ich podstawowej działalności, a gdy jest 

to konieczne uzyskania odpowiednich zgód zarządców terenów/właścicieli, w tym w 

szczególności gdy jest to niezbędne uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa 

ruchu i ustalenie organizacji ruchu.  

f) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejącej substancji budynków, budowli lub 

urządzeń z winy Wykonawcy albo z powodu nie dochowania przez 
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Wykonawcę/Podwykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu czynności 

związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za 

doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na 

własny koszt.  

8. Materiały i urządzenia techniczne służące do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy 

powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy – Prawo budowlane oraz w 

przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881). 

9. W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z 

nieprawidłowej pracy i nie zabezpieczenia narzędzi, sprzętu oraz materiałów do momentu 

opuszczenia przez Wykonawcę miejsca wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 4. 

Warunki płatności 

1.  Zgodnie z ofertą Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie całkowitej: 

cena netto: 

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

(cena netto słownie: 

...............................................................................................................................) 

cena brutto: 

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

(cena brutto słownie: 

...............................................................................................................................) 

w tym VAT ……………………………………………….. 

w tym w szczególności za zadanie nr 1 (wykonanie i instalacja nowego oznakowania ora 

demontaż starego oznakowania Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego) 

cena netto: 

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

(cena netto słownie: 

...............................................................................................................................) 

cena brutto: 

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

(cena brutto słownie: 

...............................................................................................................................) 

w tym VAT ……………………………………………….. 

oraz zadanie nr 2 (uzupełnienie pozostałego oznakowania drogowego atrakcji turystycznych 

województwa śląskiego)  

cena netto: 

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

(cena netto słownie: 

...............................................................................................................................) 
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cena brutto: 

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

(cena brutto słownie: 

...............................................................................................................................) 

w tym VAT ……………………………………………….. 

Załącznik nr 6 określa szczegółowo ceny za poszczególne elementy stanowiące 

przedmiot zamówienia.  

2. Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez ŚOT 

końcowego bezusterkowego protokołu odbioru stwierdzających realizację całego przedmiotu 

umowy należycie.   

3. Strony nie dopuszczają częściowych płatności za realizację niniejszego zamówienia.  

4. Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za 

wykonanie przedmiotu umowy jest wyłącznie podpisany przez ŚOT końcowy bezusterkowy 

protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy. Dopuszcza 

się odrębne protokoły odbioru dla zadania nr 1 i zadania nr 2, podobnie jak i odrębne faktury 

za wykonanie zadania nr 1 i zadania nr 2.  

5. ŚOT zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 przelewem w złotych polskich w 

terminie do 90 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT, na rachunek 

bankowy wskazany w fakturze VAT. Za datę uregulowania należności przyjmuje się datę 

obciążenia rachunku bankowego ŚOT.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie podlegało 

waloryzacji w okresie obowiązywania umowy, nadto nie może być zmienione z powodu zmian 

popytu i podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów oraz zmian kursów walut obcych czy 

podatku od towarów i usług lub innych obciążeń publicznych. W każdym przypadku wiążąca 

jest cena brutto, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

7. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktur Wykonawca ma prawo zażądać 

zapłaty odsetek ustawowej w wysokości. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za swe płatności na rzecz podwykonawców, z którymi zawarł 

stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakresów prac  lub dostaw towarów, określające 

termin i sposób zapłaty należności. 

9. W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na piśmie ŚOT, że Wykonawca zaniedbał 

obowiązek regulowania płatności na rzecz podwykonawcy, ŚOT może zwrócić się do 

Wykonawcy o podanie przyczyn powstałych zaniedbań. W przypadku nie otrzymania od 

Wykonawcy wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych od daty doręczenia zapytania lub też w razie 

uznania tych wyjaśnień za niewystarczające, ŚOT może dokonać zapłaty stosownej kwoty, 

stanowiącej należność główną, bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, w terminie w jakim ŚOT 

dokonywałby zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy i zawiadomić o tym fakcie pisemnie Wykonawcę. Równowartość zapłaty dokonanej 

przez ŚOT na rzecz podwykonawcy, zostanie odjęta od wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Z tytułu wykonania uprawnienia wymienionego w zdaniu poprzednim przez ŚOT, 

Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec ŚOT. 
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§ 5 

Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje ŚOT, że przedmiot umowy dostarczony i zainstalowany w ramach 

Umowy jest wolny od wad fizycznych, oraz że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z 

wymogami technicznymi Polskich Norm.  

2. ŚOT może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne towarów. 

3. Wykonawca wyda ŚOT jednocześnie z przedmiotem umowy wypełniony i podpisany dokument 

gwarancyjny co do jakości każdego rodzaju dostarczonych przedmiotów umowy obejmujący 

również gwarancję co do jakości instalacji przedmiotów umowy, wystawiony przez siebie – 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, lub osobę trzecią – 

producenta, jeżeli Wykonawca nie jest producentem danego przedmiotu albo przedstawi 

odpowiednie dokumenty gwarancyjne producentów.  

4. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami dokumentu gwarancyjnego, a 

postanowieniami umowy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.  

5. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 10 lat liczony od 

dnia podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru, chyba że gwarancja  udzielana  

przez producenta wystawiana jest na dłuższy okres.  

6. Usuwanie ewentualnych wad w okresie gwarancji odbywać się będzie w systemie NBD (w 

miejscu instalacji) w terminie 3 dni roboczych od zawiadomienia o wadzie. 

7. Gwarancja NBD polega na wykonaniu naprawy/usunięciu wady w miejscu użytkowania w 

ciągu następnych 3 dni roboczych od zgłoszenia usterki/wady.  

8. Czas naprawy liczony będzie od pierwszego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu 

usterki/wady przez ŚOT. 

9. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe zgodnie z zapisami powyżej Wykonawca 

zobowiązany jest do zdemontowania wadliwego przedmiotu umowy, usunięcia wady lub 

wymiany na niewadliwy, nowy i zamontowania ponownie przedmiotu umowy w terminie   

10 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie/usterce. W takich przypadku 

zasady wykonania dotyczące wykonania przedmiotu umowy stosuje się do prac 

deinstalacyjnych i instalacyjnych w ramach udzielonej gwarancji.  

10. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku nie będące dniami wolnymi od pracy  

i świętami w rozumieniu  ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 

Nr 4 poz. 28 z późń. zm.).  

11. Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis lub Wykonawcę w miejscu 

wskazanym przez ŚOT. 

12. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego ŚOT może żądać od Wykonawcy lub innego 

gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany przedmiotów na wolne od wad lub 

usunięcia wad w drodze naprawy przedmiotów, w zależności od wyboru ŚOT. 

13. Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy 

niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą 

faksu, poczty elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od 

zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy. 

14. Uprawionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są upoważnieni 

przedstawiciele ŚOT. 

15. W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad w terminie wskazanym powyżej  

ŚOT ma prawo zlecić usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 
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bez potrzeby odrębnego wezwania, niezależnie od uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych. W takim przypadku mają zastosowanie zapisy § 6 niniejszej umowy.  

16. Obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca nie może powierzyć innemu podmiotowi.  

17. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, który liczony jest od 

dnia zgłoszenia Wykonawcy wady w przedmiocie umowy do dnia dostarczenia niewadliwego 

przedmiotu umowy. W przypadku wymiany przedmiotu umowy na nowy w ramach gwarancji 

– gwarancja biegnie na nowo od dnia przekazania ŚOT nowego przedmiotu umowy.  

 

§ 6. 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

obowiązują kary umowne naliczane od kwoty całościowego wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto określonego w § 4 ust. 1 nazywanego dalej wynagrodzeniem.  

2. Wykonawca zapłaci ŚOT kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do 

terminów wynikających z Harmonogramu ustalonego z Kierownikiem robót oraz 

końcowego terminu wykonania umowy,  

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie 

gwarancji – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub 

usterek, 

c) za nienależyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie, a w konsekwencji wypowiedzenie 

umowy w trybie natychmiastowym przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy –w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub 

poniesione straty powstały z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono, ŚOT może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

Cywilnym.  

4. W przypadku naliczania kar umownych określonych w ust 1, ŚOT zastrzega sobie prawo ich 

potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 7. 

Odstąpienie od umowy 

1. ŚOT jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy:  

a) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 14 dni od upływu terminu 

określonego w Harmonogramie ustalonym z Kierownikiem robót lub końcowego terminu 

wykonania umowy, 

b) opóźnienie w usunięciu wad lub przedstawienie przedmiotu zgodnego ze specyfikacją 

techniczną w wyznaczonym terminie przekroczy 14 dni,  

c) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami 

umowy, dokumentacją projektową lub przepisami prawa. 

2. ŚOT jest uprawniony do odstąpienia od umowy :  
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a) w razie wystąpienia istotnych zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie ŚOT, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w 

szczególności w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy o dofinansowanie 

projektu „Wymiana i aktualizacja oznakowania drogowego Szlaku Zabytków Techniki” 

przez samorząd województwa śląskiego, 

b) w przypadku gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja,  

c) w przypadku gdy został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) ŚOT może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części przedmiotu 

umowy potwierdzonego bezusterkowymi protokołami odbioru. Wyliczenie wynagrodzenia 

zostanie przedstawione przez ŚOT.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pisemnie pod rygorem nieważności. Oświadczenie o 

odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku gdy odstąpienie od umowy wynika z niewykonania lub nieprawidłowego 

wykonania umowy przez Wykonawcę ( tj. z tytułu okoliczności za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność) ŚOT ma prawo naliczyć karę umową w wysokości 30 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

 

§8 

Ubezpieczenia. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie przez cały okres wykonywania umowy co 

najmniej na warunkach na jakich zostało przedstawione wraz z ofertą. W związku z tym 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania ŚOT aktualnej polisy wraz z potwierdzeniem jej 

opłacenia w trakcie realizacji niniejszej umowy w terminie 3 dni od jej zawarcia oraz na każde 

żądanie ŚOT.  

 

§9 

Osoby kontaktowe 

1. W imieniu ŚOT osobami kontaktowymi są w szczególności : Agnieszka Sikorska – Dyrektor 

Biura ŚOT lub upoważniona przez nią osoba.  

2. W imieniu Wykonawcy osobami kontaktowymi są : ………..………………………………………………….. 

3. W razie zmiany w/w osób wystarczające jest pisemne zawiadomienie drugiej strony. 

Ponadto ŚOT może dodatkowo przekazać Wykonawcy pisemną listę innych uprawnionych 

osób do reprezentowania ŚOT w trakcie realizacji niniejszej umowy, w szczególności 

Kierownika robót, wskazując zakres uprawnień danej osoby.  

 

§10 

Klauzula poufności 

Wykonawca  oświadcza, że wszelkie informacje, do których będzie miał dostęp lub w posiadanie 

których mógłby wejść przypadkowo w związku z wykonywaniem Umowy (dotyczy informacji 

mających charakter informacji publicznych, jak również informacji mających charakter tajemnicy 

służbowej) - nie zostaną upublicznione, podmienione lub zmienione tak, aby narazić ŚOT na utratę 

wiarygodności, czy złą opinię na temat jego działalności. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się 
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do niezwłocznego powiadomienia  ŚOT o fakcie przypadkowego wejścia w posiadanie informacji 

objętych klauzulą poufności. 

§11 

Podwykonawcy. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac składających się na przedmiot niniejszej 

umowy wyspecjalizowanym podwykonawcom, za których prace będzie odpowiadał przed ŚOT 

jak za działania własne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem umowy.  

2. Wykonawca może powierzyć część prac objętych niniejszych Umową do wykonania 

podwykonawcom w zakresie wskazanym w ofercie za zgodą ŚOT pod warunkiem uzyskania 

akceptacji osoby/osób/firm podwykonawców, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

3. W przypadku gdy :  

a) wystąpi potrzeba zamiany podwykonawcy już po zawarciu Umowy lub  

b) potrzeba wykonania przez podwykonawcę części prac nie wskazanych w ofercie jako 

wykonywanych przez podwykonawców,  

Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcom tylko i wyłącznie po 

uzyskaniu pisemnej akceptacji ŚOT, co do osoby/osób/firm podwykonawców, a w przypadku 

wskazanym w pkt. b) niniejszego punktu – również akceptacji co do zakresu prac 

przekazanych do wykonania podwykonawcom.   

4. W celu uzyskania akceptacji ŚOT na podwykonawców, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu Wykonawca winien udzielić na piśmie wszelkich informacji na temat podwykonawcy 

niezbędnych w celu podjęcia decyzji przez ŚOT o akceptacji lub nie podwykonawcy; w 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dane podwykonawcy: firma, adres 

siedziby/zamieszkania w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, NIP, 

REGON, posiadane uprawnienia oraz jaki zakres prac ma zostać wykonany przez 

podwykonawcę. Wykonawca ma przedstawić ŚOT potwierdzenie posiadania przez 

podwykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do wykonania danej części prac.  

5. ŚOT ma prawo zażądać zmiany podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy, w 

przypadku stwierdzenia zastrzeżeń co do jego pracy lub nie stosowania się do zaleceń i żądań 

ŚOT. 

6. ŚOT zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę 

podwykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest powierzyć prace innemu 

podwykonawcy, akceptowanemu przez ŚOT zgodnie z ust.4 niniejszego paragrafu.  

7. Wykonawca ponosi wobec ŚOT i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców, skutki działania swoich pracowników oraz podwykonawców oraz 

za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania lub niestarannego działania, niedbalstwa oraz 

działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami. 

 

 

§12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości .............. (słownie:.....................................................zł), tj. stanowiącej 10 %  

całościowego ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 w formie 

………………………………...  

2. ŚOT dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
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a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

całego przedmiotu Umowy i uznania przez ŚOT Umowy za należycie wykonaną, 

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez ŚOT na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

 

§ 13 

Postanowienia końcowe. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.   

2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał 

będzie sąd właściwy dla siedziby ŚOT.  

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody ŚOT przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 

ze stron. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

Wykonawca        ŚOT 
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Załącznik Nr 4  

do Umowy z dnia ……… 

WWYYKKOONNAANNIIEE  II  IINNSSTTAALLAACCJJĘĘ  NNOOWWEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  OORRAAZZ  DDEEMMOONNTTAAŻŻ  SSTTAARREEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA    

SSZZLLAAKKUU  ZZAABBYYTTÓÓWW  TTEECCHHNNIIKKII  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

II  UUZZUUPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  PPOOZZOOSSTTAAŁŁEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  DDRROOGGOOWWEEGGOO  AATTRRAAKKCCJJII  TTUURRYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH  WWOOJJ..  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY NA WWYYKKOONNAANNIIEE  II  IINNSSTTAALLAACCJJĘĘ  NNOOWWEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  

OORRAAZZ  DDEEMMOONNTTAAŻŻ  SSTTAARREEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA    

SSZZLLAAKKÓÓWW  ZZAABBYYTTÓÓWW  TTEECCHHNNIIKKII  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

II  UUZZUUPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  PPOOZZOOSSTTAAŁŁEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  DDRROOGGOOWWEEGGOO  AATTRRAAKKCCJJII  

TTUURRYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH  WWOOJJ..  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

 

wystawiony w dniu ......................................... przez ………………………………………………………… 

zwanego dalej Gwarantem na rzecz Śląskiej Organizacji Turystycznej, 40-085 Katowice,  

ul. Mickiewicza 29.  

 

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI : 
 

1. Gwarant zgodnie z umową na wykonanie i instalację oraz demontaż starego oznakowania 

drogowego Szlaku Zabytków Techniki i uzupełnienie pozostałego oznakowania drogowego 

atrakcji turystycznych województwa śląskiego udziela ŚOT gwarancji na wykonany przedmiot 

umowy, na okres  …………… lat (co najmniej 10 lat), liczony od dnia podpisania końcowego 

bezusterkowego protokołu odbioru tj. od dnia……….  

2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu 

umowy w terminie wskazanym przez ŚOT, który nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych, 

licząc od dnia zawiadomienia Gwaranta pisemnie na 

adres......................................................................................., faxem na numer 

.........................................., lub mailem na adres........................................................ 

o stwierdzonych wadach, z zastrzeżeniem terminów naprawy wskazanych poniżej.  

3. Usuwanie ewentualnych wad w okresie gwarancji odbywać się będzie w pierwszej kolejności z 

systemie NBD (w miejscu instalacji) w terminie 3 dni roboczych od zawiadomienia o wadzie. 

Dopiero w sytuacji gdy usunięcie wady nie jest możliwe w/w terminie, o czym Gwarant 

informuje pisemnie ŚOT wskazując dokładnie przyczynę braku możliwości usunięcia wady w 

w/w terminie – usunięcie wady nastąpi w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia 

zawiadomienia o wadzie.  

4. Gwarancja NBD polega na wykonaniu naprawy/usunięciu wady/usterki w miejscu użytkowania 

w ciągu następnych 3 dni roboczych od zgłoszenia wady/usterki.  

5. Czas naprawy liczony będzie od pierwszego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu 

wady/usterki przez ŚOT. 

6. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku nie będące dniami wolnymi od pracy i 

świętami w rozumieniu  ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy ( Dz. U. 

Nr 4 poz. 28 z późń. zm.). 

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie umowy.  

8. Gwarancją nie są objęte :  

 mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie, 
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 naprawy podjęte przez nabywcę we własnym zakresie. 

9. Ryzyko niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy od dnia 

rozpoczęcia napraw gwarancyjnych na miejscu instalacji przedmiotu gwarancji lub w innym 

miejscu do dnia przekazania ŚOT przedmiotu umowy wolnego od wad obciąża 

gwaranta/Wykonawcę. 

10. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego ŚOT może żądać od Wykonawcy lub innego 

gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany przedmiotów na wolne od wad lub 

usunięcia wad w drodze naprawy, w zależności od wyboru ŚOT. 

11. Gwarant przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie 

po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu, poczty 

elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zawiadomienia go o 

nieprawidłowościach w przedmiocie umowy. 

12. Uprawnionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są upoważnieni 

przedstawiciele ŚOT lub osoby przez ŚOT wskazane. 

13. W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad w terminie wskazanym 

powyżej, ŚOT ma prawo zlecić usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 

Gwaranta/Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania.  

14. Okres gwarancji nie biegnie od momentu zgłoszenia wad, a rozpoczyna swój bieg dopiero po 

odebraniu przedmiotu przez ŚOT stwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru przedmiotu, 

którego wady były usuwane w ramach gwarancji.  

15. W razie stwierdzenia istnienia wad nienadających się do usunięcia Gwarant zobowiązany jest 

dostarczyć nowy przedmiot gwarancji bez wad.  

16. W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad w terminie wskazanym powyżej  

ŚOT ma prawo zlecić usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Gwaranta bez 

potrzeby odrębnego wezwania, niezależnie od uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych. W takim przypadku mają zastosowanie zapisy § 6 umowy na wykonanie 

oznakowania drogowego atrakcji turystycznych województwa śląskiego.  

17. Obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca nie może powierzyć innemu podmiotowi.  

18. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, który liczony jest od 

dnia zgłoszenia Gwarantowi wady w przedmiocie umowy do dnia dostarczenia niewadliwego 

przedmiotu umowy. W przypadku wymiany przedmiot gwarancji na nowy w ramach gwarancji 

– gwarancja biegnie na nowo od dnia przekazania ŚOT nowego przedmiotu gwarancji. 

19. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. 

20. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z 

niezgodności przedmiotu umowy z umową. 

21. Dokument Gwarancyjny został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.  

 

Podpis Gwaranta : ………………………………………… 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 
FORMULARZ OFERTY DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:  

 

WWYYKKOONNAANNIIEE  II  IINNSSTTAALLAACCJJĘĘ  NNOOWWEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  OORRAAZZ  DDEEMMOONNTTAAŻŻ  SSTTAARREEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA    

SSZZLLAAKKUU  ZZAABBYYTTÓÓWW  TTEECCHHNNIIKKII  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

II  UUZZUUPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  PPOOZZOOSSTTAAŁŁEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  DDRROOGGOOWWEEGGOO  AATTRRAAKKCCJJII  TTUURRYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH  WWOOJJ..  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  
ww  rraammaacchh  rreeaalliizzaaccjjii  pprroojjeekkttuu  ::  

WWYYMMIIAANNAA  II  AAKKTTUUAALLIIZZAACCJJAA  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  DDRROOGGOOWWEEGGOO    

SSZZLLAAKKUU  ZZAABBYYTTKKÓÓWW  TTEECCHHNNIIKKII  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO    

wwssppóółłffiinnaannssoowwaanneeggoo  zzee  śśrrooddkkóóww    

Samorządu Województwa Śląskiego 
1. ORGANIZATOR ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
 

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA  
ul. Mickiewicza 29 , 40-085 Katowice  
woj. śląskie 
tel. 0048 32 207 2071,  fax. 0048 32 207 2072 
www.silesia-sot.pl, e-mail: info@silesia-sot.pl 

 

2. OFERENT: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa(y) Oferenta(ów) Adres(y) Oferenta(ów) 

   

   

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią Regulaminu zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, a w 

szczególności z Częścią III Regulaminu – Kontraktem, przyjmuję (przyjmujemy) jego treść do wiadomości i 
stosowania oraz nie wnoszę ( nie wnosimy) do niego zastrzeżeń.  

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Regulaminu zapytania ofertowego, 
wyjaśnień do Regulaminu zapytania ofertowego oraz jej modyfikacji, a także treścią Kontraktu,  

3) cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  

..................... PLN netto(słownie: .......................................................................... PLN netto) 

plus należny podatek VAT w wysokości ....................... PLN (stawka …….%),  

co czyni łącznie cenę ...................... PLN  brutto (słownie: ....................................................... PLN brutto) 

a) w tym cena za zadanie nr 1 wynosi:  

..................... PLN netto(słownie: .......................................................................... PLN netto) 

plus należny podatek VAT w wysokości ....................... PLN (stawka …….%),  

co czyni łącznie cenę ...................... PLN  brutto (słownie: ....................................................... PLN brutto) 

http://www.silesia-sot.pl/
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b) w tym cena za zadanie nr 2 wynosi:  

..................... PLN netto(słownie: .......................................................................... PLN netto) 

plus należny podatek VAT w wysokości ....................... PLN (stawka …….%),  

co czyni łącznie cenę ...................... PLN  brutto (słownie: ....................................................... PLN brutto) 

 

4)  niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,  

5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę na 
warunkach określonych w Regulaminie zapytania ofertowego, w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez 
Organizatora zapytania ofertowego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią Regulaminu 
zapytania ofertowego, 

6) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*, 

7) nie uczestniczę(ymy) jako Oferent w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

8) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*: 

 
L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

1.    

2.    

9) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części 
niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom *: 

 

L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa Podwykonawcy 

1.   

2.   

 

5. Podpis(y): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Oferenta(ów) 

 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
 w imieniu Oferenta(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu 

Oferentów(ów) 

Pieczęć(cie) 

Oferenta (ów) 

Miejscowość 

 i data 

1.      

2.      

 

-------------------------------------------------------------------- 

*  - niepotrzebne usunąć/przekreślić  

 

UWAGA: W Regulaminie zapytania ofertowego znajdują się dwa arkusze kalkulacyjne 

uwzględniające ilości znaków do każdego zadania, które Oferent misi dołączyć do 

formularza ofertowego.  
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

WZÓR WYKAZU WYKONANYCH DOSTAW 
DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: 

WWYYKKOONNAANNIIEE  II  IINNSSTTAALLAACCJJĘĘ  NNOOWWEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  OORRAAZZ  DDEEMMOONNTTAAŻŻ  SSTTAARREEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA    

SSZZLLAAKKUU  ZZAABBYYTTÓÓWW  TTEECCHHNNIIKKII  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  

II  UUZZUUPPEEŁŁNNIIEENNIIEE  PPOOZZOOSSTTAAŁŁEEGGOO  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  DDRROOGGOOWWEEGGOO  AATTRRAAKKCCJJII  TTUURRYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH  WWOOJJ..  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO  
ww  rraammaacchh  rreeaalliizzaaccjjii  pprroojjeekkttuu  ::  

WWYYMMIIAANNAA  II  AAKKTTUUAALLIIZZAACCJJAA  OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  DDRROOGGOOWWEEGGOO    

SSZZLLAAKKUU  ZZAABBYYTTKKÓÓWW  TTEECCHHNNIIKKII  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO    

wwssppóółłffiinnaannssoowwaanneeggoo  zzee  śśrrooddkkóóww    

Samorządu Województwa Śląskiego  

1. ORGANIZATOR ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA  
ul. Mickiewicza 29 , 40-085 Katowice  
woj. śląskie 
tel. 0048 32 207 2071,  fax. 0048 32 207 2072 
www.silesia-sot.pl, e-mail: info@silesia-sot.pl 

 

2. OFERENT: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa(y) Oferenta(ów) Adres(y) Oferenta(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące umowy/roboty : 
L.p

. 

Nazwa 

umowy/roót 

budowlanych  

i miejsce jej 

wykonania 

Wartość 

umowy 

w PLN brutto 

Zakres 

wykonywanych prac 

Termin realizacji Podmiot na rzecz 

którego zostały 

wykonane prace 

(nazwa, adres, 

nr telefonu) 

Nazwa Oferenta 

rozpocz

ęcie 

(data) 

zakończ

enie 

(data) 

 

 

1. 
 

       

 
2. 

 

       

 

3. 

 

       

UWAGA –1. Oferent jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej umów. Brak 

dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania umów skutkuje nie zaliczeniem przez Organizatora Przetargu 

tej pozycji.  

 
PODPIS(Y): 
 

L.p. 
Nazwa(y) 

Oferenta(ów) 

 

Nazwisko i imię 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Oferenta(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 

Oferenta(ów) 

Pieczęć(cie) 

Oferenta (ów) 

Miejscowość 

 i data 

1.      

2.      

 

http://www.silesia-sot.pl/

