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oGŁoszENIE o ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe
oetoszenrrDoWCZY: Zamówieniapublicznego

SEKCJA I : ZAMAWIA]ĄCY
r.1) NAZWA r ADRES
ruaźwa: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe
Adres pocztowy: ul. Radomska 7
Miejscowość: Gózd
Kod pocztowy: 26 - 634 Gózd
Województwo: mazowieckie
48 320 23 57
Tel.:

Faks:

48320 2357

Adres strony internetowej zamawiającego l www.bip.gozd.pl

I.2) RoDzAJ zAMAWtA'ĄcEGo : Administracja samoządowa

SEKCJA II : PMEDMIOT ZAMOWIENIA
u.1) ooKREśLENIE PRZEDMIoTU ZAMóWIENIA
n.1:1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; ,,Utwotzęnie placów zabaww ramach
rządowego pfogtamu ,, Radosna Szkoła" przy PSP im' H. Sienkiewicza w Klwatce, PSP im. Jana
Pavłła II w Kuczkach Kolonii i PSP im. T. Kościuszki w Kłonówku'
II.1'2) Rodzaj zamówienia: roboĘ budowlane
II.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
l.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaproiektui i wybudui
( w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia, oraz
załączony do niej program funkcjonalno _ użytkowy) trzech zadanpn.:
Zadaniel - Utworzenie placu zabaw w ramach Rządowego Programu ,, Radosna
Szkoła'' przy PSP im. H. Sienkiewicza w Klwatce'
Zadanie[I - Utworzenie placu zabaw w ramach Rządowego Programu ,, Radosna
Szkoła'' przy PSP im. Jana Pawła lI w Kuczkach Koloniiplacu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna
Utworzenie
Zadanie III
',
Szkoła'' przy PSP im. T. Kościuszki w Kłonówku.
1.L.Zakres prac składający się na przedmiot zamówienia do wykonania w ramach
każdego zadania obejmuje w szczególności :
projektu budowlanego,
1 .1.1) Opracowanie oddzielnie dla kazdego zadania
i odbioru Robót, kosztorysu
Wykonania
wykonawczego, Specyfikacji Technicznej
uproszczonego.
1.1.2) Roboty budowlane:
a) roboty ziemne,

b) dostawę i montaz nowego sprzętu rekreacyjnego,
c) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetycznąplacu zabaw,
d) wykonanie nawierzchni syntety cznej,

zieleni towarzyszącej,
f) inne roboty towarzyszące indywidualne dla kazdego zadania, rozebranie chodnika
_ Publiczna szkoła rodstaworva
rro
w ttuczxacnh Kolon
Pods
ie-P
z kostki i ponowne ułożenie
utworzeniu
o
(
każdego
zadania)
dot.
o\
informacyjnych
b) ńykonarrie i montaz tablic
placów zabaw w ramach Rządowego Programu ,' Radosna Szkoła''
t.z. WĄv zakres robót należy wykonaó zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczegó|ności zgodnie ze stanowiącym załącznikiem
e) wykonanie

do niej programem funkcjonalno-użytkowym dot. poszczególnych zadań.
1.3. Jezeli w SIWZ lub programie funkcjonalno-uzytkowyffi, przy opisie przedmiotu
zam ówi en i a wskazana została nazvv a producenta, znak towarowy, p atent lub p och odzeni e

w stosunku do określonych materiałów,utządzeń, itp. Zamawiającv wymaga, aby
traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji
zamówienia materiałów,urządzeń, itp. równowuŻnych o parametrach nie gorszych
niz wskazane.
t.4. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy p.Z.p.Wykonawca, który powołuje się na rozwiąanie
równowazne, jest zobowiąpany wykazaÓ, ze oferowane przez niego materiały ( wyroby),
ur ządzenia sp ełni aj ą wyma gani a okre śl on e pr zez Z amawi aj ące go.
1.5.W takim przypadku Wykonawca musi załączyćdo oferty foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne tych materiałów ( wyrobów), utządzen aby Zamawiający mógł
sprawdzić czy odpowiadająone wymaganiom postawionym w SIWZ i programach

funkcj onalno- użytkowych.

l.6.Wykonawca obowiazanv iest:

dni od dnia zawarcia umowy wykonać i przekazać
Zamawiającemu do zaopiniowania koncepcję architektoniczną, dla każdego
zadania oddzielnie. Koncepcja musi zawierać częśćopisową, plan
zagospodarowania placu zabaw ( w tym rozmieszczenie urządzeń ze strefami
bezpieczeitstwa, przekrój z opisem warstw)o wyl<az urządzeń przeznaczonych
do montażl\ oraz ich kolorowe ilustracje' np. zdjęcia, rysunki itp. ( wszystkie
urządzenia muszą spelniać warunki określonew programie funkcjonalno uzytkowym ). Zamawiający w ciągu 3 dni zaopiniuje w/w koncepcję,
b) przekazać kompletną dokumentację projektową w terminie maks. 30 dni od dnia
zawarcia umowy ( w/w dokumentacja musi uwzględniać ewentualne uwagi
zgłoszone przez Zamaw iającego w doku mencie opin iującym koncepcj ę
architektoniczną)'
c) Zamawiający prze|<aże wybranemu Wykonawcy mapy zasadnicze w skali 1:500,
oraz mapy sytuacyjne w skali I : 5000,
d) Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia - w imieniu Zamawiającego - rozpoczęcia
robót do Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. Domagalskiego7 ( Wykonawca
uzyska odpowiednie upoważnienie do dokonania w/w zgłoszenia).
1.7. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia, np.:
a) organizacjai zabezpieczenię placu budowy;
b) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadaniawrz z 4 egz. inwentaryzacji
powykon aw czej zadani a;
c) uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przyrvrócenie do stanu pierwotnego,
oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ i w programach funkcjonalno-użytkowych,
a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i wymogi programu
,, Radosna Szkoła''.
1.8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wykonane
roboĘ budow|ane, sztłcznąnawierzchnię bezpieczną orazutządzenia placu zabaw
iurządzenia małej architektury na okres ttzęch ( 3 ) lat licząc od daty odbioru
końcowego.
|.9. Zamawiający dopuszcza mozliwośó dokonania wizji lokalnej ptzed terminem
składania ofert. Wykonawca w trakcie wŁji lokalnej winien zapoznać się z miejscem
realizacji zamówienia celem uwzględnienia w cenie oferĘ wszelkich innych prac
nie objęĘch niniejszą sIwZ a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę
budowlaną oraz do poniesienia dla prawidłowego zrea|izow ania przedmiotu
zamówienia. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy.
Lla. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu
Zamówienia.
a) w ciągu maks. 14

2.

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE.

Wykonawc azobowięany jest do złoŻeniawraz z ofertą opracowanego na podstawie
SIWZ, programów funkcjonalno uzytkowych harmonogramu rzeczowo
finansowego dot. poszczególnych zadań, korzystając ze wzoru stanowiącego załącznik
nr 7 do SIWZ. Suma wartości podanych w harmonogramach musi byó zgodna Z ceną
ofertową. Jeżeli Wykonawcaprzewidział w cenie ofertowej zakres robót wynikający
z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych
doku menta cjąprzetar gową obowiąany j est również uwzględnió ten zakres
w odpowiedniej pozycj i harmonogramu.

Wartośó zamówienia nie przekracza kwoty określonejw przepisach wydanych na podstawie
ań.1

l

ust.8 ustawy Prawo zamówień

publicznych

.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie
il.1.5i W5P6LNY sŁowNIK ZAM6WIEŃ (cPv) : 451 l2723-9;713Ż0000-7;'
45Ż33Ż5 0 -6 ; 37 53 5200'9 ; 4 52Ż3 800 -4 ; 7 7 300000-3 .
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenieoferĘ częściowej : nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenieoferĘ wariantowej l nie
II.2) CZAS TRWANTA ZAMOWIENIA LUB TERMIN VUYKONANTA2)
data zakończenia: 31.10.2012 r.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.l)

WADIUM
Informacja na temat wadium: Zanawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) Zj'LICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFoRMAclA o ośWtADczENIAcH LuB DoKUMENTACH' JAKIE MAJĄ DosTARczYc
WYKbNAWcYW cELu PoTWIERDZENIA sPEŁNIANIA WARuNKoW uDzIAŁU W
PosTĘPoWANIu oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDSTAWIE ART. 24 UsT' 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przezwykonawcę warunków, o których mowa
w aft. 22 ust. 1 ustawy, opróczoświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
ni'ł.ziw zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1
ustawy' naled przedłożyćz

.

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

. aktualny odpis z właściwegorejestru, jeżeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do Ęestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pK 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczen'ie do udziału
w postępowaniu o udżielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

. aKualne zaświadczenie właściwegonaczelnika uzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie,
odroczeńie lub rozłożenie na raĘ zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji

właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wnioskóilo dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń

.

Wykonawca powołujący się przy Wykazywaniu spełniania WarunkóW udziału w postępowaniu na

potencjał innych podmiotów, Kóre będą brały udział w realizacji częścizamówienia, paedkłada także
dokumlnĘ doĘczące tego podmiotu w zakesie vvymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt.III.4.2.

III.4.3) DokumenĘ podmiotów zagranienych

JeŹeli wykonawca ma sieozioę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
Iu.4.i.i) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

.
.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

pzed upływóńterminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w pstępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofeń
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
płatnościlub
uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raĘ zaległych

wstzym'anle w całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert

lII.4.3.2) zaświadczenie właściwegoorganu sądowego lub administraryjnego miejsca zamieszkania
pkt. 4 - B
albo zamiószkania osoby, Kórej dokumenĘ dotyczą w zakresie okeślonym w ań.24 ust.1
wniosków
pzed
składania
_
terminu
upływem
wystawione nie *c'eśniej niż 6 miesięcy
ustavvy

- albo
albo
administraryjnym
sądowym,
organem
właściwym
przed
notariuszem,
oświadczenie złożone
lub
osoby
zamieszkania
miejsca
gospodarczego
odpowiednio
lub
organem samorządu zawodowego
jeżeli
zamieszkania
w
miejscu
zamieszkania,
miejsce
lub
siedzibę
ma
kóu, w którym wykonawca
ońy lub w kaju,'w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się
takiego zaświadczenia.

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń

Iu.5) INFoRMAclA o DoKuMENTAcH PoTWIERDZAJACYCH, że openowłNE DOSTAWY'
UsŁl'iGI LUB RoBoTY BUDoWt AN E oDPoWIADA'Ą oKREsLoNYM WYMAGANIoM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboĘ budowlane odpowiadają
określonymiwymaganiom należy przedłożyć:
. Certyńkaty bezpieczeństwa dlaurządzeń zabawowych wystawione w oparciu
o aktualnie obowiązujące wersje norm bezpieczeństwa PN-EN 1176 częścil'll,

.

PN-EN

1

177 (2008,2009).

Deklaracje zgodności dlaurządzeń małej architektury wystawione w oparciu o aktualnie
obowiązujące wersje norm bezpieczeństwa PN-EN 1176 częścil-l1,
PN-EN rt77 (2008,2009).
. KartY techniczne zawterające zdjęcia/rysunki oraz szczegółowe opisy urządzeń.
. Winlalizacja placu zabaw z umiejscowieniem urządzeń, zaznaczęniem stref
bezpieczeństwa, rzutami bocznymi z zamaczonymi wysokościami,kształtem
i wymiarami placu zabaw.
. Koncepcję zagospodarowania terenu w postaci wizualizacji placu zabaw
z rozmieszczonymi urządzeniami, rzuty z gory proponowanych urządzeń zabawowych
z nan i e s i on ym i strefam i b ezpieczeirstwa, rzuty bo czne z zaznaczony mi
maksymalnymi wysokościami upadku.
. Certyfi katy na bezpieczną nawierzchnię sńugmą.

IrI.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenĘ niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III'5)
l.Dokument określającyzasady reprezentacj i oruz osoby uprawnione do reprezentacji
_
wykonawcy , a jezóliwykonawcę reprezentuje pełnomocnik takze pełnomocnictwo
określające zakres umocowania podpisan ę ptzez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy

2..Harmonogram rzeczowo

-

finansowy'

3..oświadczenie o spełnianiu warunkÓw udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)'

IlI.7) Czy ogranicza się możliwośćubiegania się 'o zamówienie publiczne tylko dla
**ó""il"oil, u któryc-h ponad 50 o/o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne :

nie

SEKCIA IV: PROCEDURA
IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1:1) Tryb udzietenia zamówienia : przetarg nieograniczony
rv. 2) KRYTERTA ocENY OFERT
Iv.2.1) Kryteria oceny ofeft: Najniższa cena
Iv.2.2i Czy przeprowadzona będzie aukcja eleęroniczna : nie
rv.3) ZMTANA UMOWY
ćzylrzewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treścioferĘ,
na'podstawiektórej dokonano wyboru wykonawcy : nie
rv.4) INFORMACTE ADMINISTRACYJNE
warunków
IV.4.1) Adres strony inteinetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
zamówienia : www.bip.gozd'pl
Specyfikację istotnych-warunków zamówienia można uzyskać pod_ adresem :
żó'pł rtonómiczno ńoministracyiny Szkół w Goździe ul. Radomska 7, 26 634 Gózd pok. 102
Iub ofeń :
IV.4.4) Termin składania wniósków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Datal 01'08.20LŻ r.godzina: 09:50
pok' 102
Zespoł Ekońomiczno Administraryjny Szkoł w Goździe ul. Radomska 7, 26 - 634 Gozd
ofeń)
składania
terminu
(od
ostatecznąo
30
Termin związania ofeńą: okres w dniach:

Mil''"*
rv.i.s)

ze
Iv.4.1b) tnformacje dodatkowe, w tym doĘczące finansowania projektu/programu
środków Unii Europejskiej : nie
iv.ł.rz) Czy przewiauje śęunieważnienie postępowania_o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyz-nanii śródków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niópołiegającyclrzwrotowi środków zpomo9y udzielonej Przez państwa członkowskie
rurope5skiójoPorczumienia o Wolnym Handtu (EFTA), które miały być przeznaozone na
sfinanJowańie całościtub części zamówienia l nie
Gózd, dnia 17.07.20t2 r.

