
Załącznik nr 1 

                                                                                                       do zaproszenia do złożenia  propozycji  cenowej (ofertowej)  

nr SO.424.1.2023 r. z dnia 13.03.2023 r. 
 

                    SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu tras rowerowych 

MTB – Pasmo rowerowe Olbrzymy, na terenie Gminy Miejskiej Piechowice:  

Całkowita długość tras 18 884,63 m, stanowiących spójny element tras rowerowych 

utworzonych w ramach zadania pn.: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa 

zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach”. 

2. W ramach świadczenia usługi zarządzania trasami MTB Wykonawca będzie zobowiązany do:  

a) dokonywanie przeglądu technicznego całości tras, co najmniej 2 razy w tygodniu w 

poniedziałek i czwartek oraz w przypadku wystąpienia dużych opadów deszczu i silnych 

wiatrów, w celu sprawdzenia ich stanu technicznego. Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu informację o stanie technicznym tras, celem umieszczenia w mediach 

społecznościowych takich jak np. Facebook, Twitter, Instagram,  

b) bieżące usuwanie z tras gałęzi i liści oraz śmieci pozostawionych przez użytkowników tras, 

c) dokonywanie napraw wynikających z uszkodzeń spowodowanych nienależytym 

użytkowaniem tras oraz zgłoszenie Zamawiającym o wykonaniu tych napraw. Naprawy winny 

być wykonane zgodnie z projektem wykonania tras. 

d) bieżące kontrolowanie spadku poprzecznego na całej długości tras, aby możliwie najlepiej 

uchronić je przed erozją i destrukcyjnym działaniem wody,  

e) uzupełniać na trasie, we właściwych miejscach, ustawienie głazów lub mniejszych kamieni, a 

w razie potrzeb uzupełnić nawierzchnię kamienną. 

f) stosownie do warunków atmosferycznych podejmowanie działań -  w przypadku mocniejszych 

opadów deszczu lub silnych wichur, należy koniecznie przejść cała trasę, aby stwierdzić czy 

nie uległa zniszczeniu a w przypadku stwierdzenia zniszczenia fragmentów ich nawierzchni - 

wykonanie ich naprawy,  

g) w przypadku gdyby na trasach miałyby odbyć się zawody rowerowe, które mogą spowodować 

zwiększenie obciążenie tras, po takich zawodach trasy muszą być poprawione i ubite. Przy 

czym koszt tych napraw pokryje organizator imprezy. Natomiast Wykonawca zobowiązuje się 

do sprawowania kontroli nad naprawieniem tras. Przed oraz po każdych wydarzeniach 

organizowanych na trasach, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić inspekcję odcinków 

objętych wydarzeniem i sporządzić protokół z tych czynności poprzez wskazanie ich stanu 

technicznego i przekazanie Zamawiającym, drogą elektroniczną, skanu tego protokołu.  

h) w przypadku uszkodzeń oznaczeń tras lub tablic informacyjnych na trasach, na bieżąco 

naprawiać lub dostawiać nowe znaki lub tablice informacyjne. Koszt zakupu pierwszych 15 

tablic ponosi Wykonawca, a koszt zakupu kolejnych poniesie Zamawiający. Każdą wymianę 

tablic Wykonawca jest zobowiązany odnotować w Dzienniku.  

i) utrzymywania stałego kontaktu z Nadleśnictwem Szklarska Poręba oraz udzielać informacji o 

zamknięciu fragmentów tras, uszkodzeniach na trasach, wiatrołomach itp., 

j) Wykonawca przekaże Zamawiającemu celem podania do publicznej wiadomości (w mediach 

społecznościowych  np. Facebook, Twitter, Instagram, na tablicach informacyjnych na trasach, 



itp.) numer telefonu kontaktowego, adres mailowy oraz adresy mediów społecznościowych, 

tak aby korzystający z tras mogli w razie stwierdzenia uchybień i zagrożeń na trasie na bieżąco 

informować o tym fakcie Wykonawcę,  

k) przeprowadzania wszelkich napraw oraz uzupełniania tras zgodnie z projektem wykonania tras, 

l) niezwłocznie, po stwierdzeniu, że trasa w części lub całości jest uszkodzona i zostanie 

zamknięta na czas naprawy poinformować o tym Zamawiającego celem umieszczenia 

informacji o zamknięciu w mediach społecznościowych wskazanych w pkt j. Zamknięcie trasy 

zostanie dokonane poprzez umieszczenie widocznych oznaczeń w postaci taśm, tablic.  

m) prowadzenia Dziennika, w którym należy na bieżąco dokonać wpisów zgodnie z § 2 pkt 1 

zawartej umowy, 

n) zawiadamianie Zamawiających o usterkach lub wadach powstałych w wyniku nienależytego 

wykonania umowy nr IZP-Z.272.31.2018 z dnia 11.06.2018 roku na wykonanie zadania pn.: 

„Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w 

Karkonoszach” w terminie 7 dni od ich wykrycia. 

3. Zarządzanie trasami rowerowymi MTB w okresie od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.,  

4. W sytuacjach awaryjnych tj. w sytuacjach możliwego zagrożenia dla bezpieczeństwa 

użytkowników tras rowerowych MTB spowodowanych np. zniszczeniem lub uszkodzeniem 

przebiegu tras np. zwalone drzewo, zniszczenie tras w wyniku złych warunków atmosferycznych 

lub w wyniku działania osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego 

zamknięcia trasy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.          

5. Informacje dodatkowe: 

a) Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie, które uwzględnia 

wszystkie wskazane w zamówieniu wymagania oraz obejmować będą wszelkie koszty (łącznie 

z podatkiem od towarów i usług VAT). 

b) Realizacja prac prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania, 

bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji. 

c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

6. Termin wykonania zamówienia:  

Czynności opisane w  ust. 2 będą wykonywane w tzw. sezonie tj. przez osiem (8) miesięcy w 

danym roku od miesiąca kwietnia do listopada 2023 r. 

7. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.  

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

b) Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech 

(3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie zrealizował należycie co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na bieżącym 

utrzymaniu tras rowerowych których zakres obejmował m. in.: bieżącą konserwację tras 

rowerowych, naprawę uszkodzeń powierzchni tras, sprzątaniu, usuwaniu uszkodzeń i oznaczeń. 



d) Na podstawie art. 25a ust. 1, Wykonawca winien złożyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 

109 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1517 oraz z 2022 r. poz. 1812, poz. 1933 i poz. 2185.). 

e) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

f) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeśli 

zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust 1 oraz  art. 109 ust. 1. u.p.z.p. 

 


