Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.gluszyca.pl

Głuszyca: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Głuszycy - w ramach rządowego programu
Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 133517 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuszyca , ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, woj. dolnośląskie,
tel. 074 8456263, faks 074 8456339.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gluszyca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie szkolnego placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy - w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie małego placu zabaw około 240 m² o nawierzchni
bezpiecznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy, część działki nr 396/2 Głuszyca
obręb I, w ramach rządowego programu Radosna Szkoła z wyposażeniem w urządzenia zabawowo
- rekreacyjne i małą architekturę oraz urządzeniem zieleni. Wykonawca jest zobowiązany do
uzyskania akceptacji Zamawiającego dla koncepcji projektu wraz z opisem wyposażenia. Sprzęt
rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z
bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami przenoszącymi
normy europejskie oraz z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o

ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy
stosować materiały służące do wykonywania robót budowlano - montażowych, posiadające
aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną. Przy każdym urządzeniu zainstalowanym na szkolnym placu zabaw powinny być
umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego
urządzenia. Plac zabaw powinien zostać wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu
rekreacyjnego lub zestawy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych
form zajęć ruchowych, m.in.: wielofunkcyjny zestaw zabawowy składający się z: wieża z dachem
(podest wys. ok. 90 cm); wieża bez dachu (podest wys. ok. 90 cm); wieża bez dachu (podest wys.
ok. 30 cm); mostek łukowy; zjeżdżalnia (wys. ok. 90 cm); balkonik; rura strażacka; ścianka
wspinaczkowa lub schody wejściowe (wys. ok. 90 cm); huśtawka podwójna wahadłowa; karuzela
czteroramienna; ławka z oparciem; regulamin placu zabaw Radosna szkoła określający zasady i
warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji
zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, nr telefonu do
dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych.
Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw powinien uwzględniać w szczególności
pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw: nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany
sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka, zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi
normy europejskie, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE:152
C, RAL: 2011 - Tieforange zgodną z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie,
nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, w kolorze niebieskim w
odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami
przenoszącymi normy europejskie oraz naturalną zielenią, przy czym: w przypadku szkolnego placu
zabaw o powierzchni około 240 m² (mały plac zabaw) - nawierzchnia, na której zostanie
zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić około 150 m²; około 20 m² powinno być pokryte
nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 70 m² powierzchni
powinno być pokryte naturalną zielenią. Wykonawca ma przewidzieć materiały i urządzenia
dopuszczone do stosowania w budownictwie z określeniem podstawowych parametrów, jakie
muszą spełniać zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, które przedstawi
Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach w powykonawczej dokumentacji odbiorowej.
Dodatkowe informacje zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana na
stronie Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 71.32.00.00-7, 37.53.52.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium przetargowe w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł). Wadium należy
wnieść przed upływem terminu składania wniosków. Wadium może być wnoszone w pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto
depozytowe w Banku Zachodnim WBK - nr rachunku: 70109023140000000108729278. Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego
zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w
kasie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, przed terminem składania wniosków,
natomiast do wniosku należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej

działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia, tj.: wykonali należycie w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym
okresie - co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie odpowiadającym swoim
charakterem przedmiotowi zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu
potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia.

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Przedstawią wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości i kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, wg wzoru formularza nr 4.

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 50 000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. W przypadku wspólnego ubiegania się o

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki j.w.
mogą spełniać łącznie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
•

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone

•

wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,

doświadczenia

i

wykształcenia

niezbędnych

dla

wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
•

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

•

aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie realizacji, gdy: 1)wystąpią wyjątkowo
niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w
szczególności: a)długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, b)klęski żywiołowe,
c)niekorzystne warunki atmosferyczne. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin
zakończenia wykonania umowy, 2)strony zawierają umowę o wykonanie zamówienia dodatkowego,
którego wykonanie będzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku strony
mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy. 3)wystąpią okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć
termin zakończenia wykonania umowy lub zmienić takie elementy umowy, na które powyższe
okoliczności mają wpływ. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4)wystąpi kolizja z
niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W takim przypadku strony
mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.gluszyca.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, Biuro Obsługi
Klienta, pok. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

