
Przywidz: Utworzenie małego placu zabaw w ramach rządowego projektu Radosna 
Szkoła przy Szkole Podstawowej w Trzepowie, woj. pomorskie. 
Numer ogłoszenia: 290628 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. 
pomorskie, tel. 058 6825146, faks 058 6825225. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzad.przywidz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie małego placu zabaw 
w ramach rządowego projektu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Trzepowie, woj. 
pomorskie.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 
zamówienia dotyczy: utworzenia małego placu zabaw w ramach rządowego projektu Radosna 
Szkoła przy Szkole Podstawowej w Trzepowie, (zgodnie z programem rządowym Radosna 
Szkoła). 2. Zakres prac: - roboty ziemne, - wykonanie podbudowy, - wykonanie 
krawężników, - położenie nawierzchni, - wykonanie ogrodzenia, - dostawa i montaż urządzeń 
placu zabaw. Jeśli w dokumentacji technicznej wprowadzone zostały nazwy własne 
materiałów lub produktów zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów 
równoważnych do wskazanych pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty 
parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych. Urządzenia muszą się mieścić w 
obrębie projektowanych stref bezpieczeństwa i nawierzchni elastycznych. Minimalne 
parametry urządzeń: lp. nazwa 1. Ławka bez oparcia do wkopania w całości ocynkowana 
ogniowo i malowana proszkowo. 2. Kosz na śmieci do wkopania wykonany ze stali 
ocynkowanej malowanej proszkowo. 3. Tablica informacyjna z regulaminem (treść 
regulaminu w uzgodnieniu z zamawiającym) elementy metalowe wykonane ze stali 
ocynkowanej, malowanej proszkowo oraz tabliczka informacyjna Radosna szkoła. 4. Panel do 
gry w kółko i krzyżyk, elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej 
proszkowo, zabezpieczone antykorozyjnie, elementy wykończeniowe wykonane z 
rozdmuchiwanego tworzywa HDPE barwionego w pełnej masie. 5. Wieża ze ślizgiem 
elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, ślizg ze stali 
nierdzewnej, minimalny skład zestawu: podest, ślizg, 2 różne elementy wspinaczkowe np. 
grzybki, żagiel, ścianka wspinaczkowa. 6. Urządzenie wspinaczkowe elementy metalowe 
wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, skrzydła urządzenia wykonane ze 



stali ocynkowanej, malowanej proszkowo lub tworzywa HDPE. 7. Huśtawka ważka 
pojedyncza elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. 8. 
Urządzenie kołyszące konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej oraz tworzywa HDPE, 
siedzisko z uchwytami dla rąk. 9. Równoważnia stała konstrukcja wykonane ze stali 
ocynkowanej, malowanej proszkowo, wierzchnia część równoważni z tworzywa HDPE lub 
drewna. 10. Równoważnia balansująca konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, 
malowanej proszkowo, wierzchnia część równoważni z tworzywa HDPE lub drewna, 
urządzenie montowane na ruchomych przegubach/ sprężynach. Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady. Bieg terminu gwarancji 
jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, a 
w przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu 
umowy jako należycie wykonanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią 
załączniki: Załącznik A Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Załącznik B Opis techniczny Załącznik C Przedmiar robót.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 
45.12.27.00-2, 45.11.27.20-8, 45.11.27.23-9, 37.50.00.00-3, 45.34.20.00-6. 

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: 
10.11.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w 
niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień 



• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jako 
wykonawca lub podwykonawca roboty budowlane polegające na wykonaniu 
co najmniej dwóch placów zabaw o wartości 100 000,00 zł brutto każdy 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 
przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek 
dotyczący dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem 
technicznym Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 
oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje: - co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji 
kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 
finansowej Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 
oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

• 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 

• 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 

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 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje następujące warunki 
dokonania zmian postanowień niniejszej umowy: 1) zmiana terminu realizacji umowy w 
przypadku, gdy zmiana wynika: a) ze zmiany przepisów powodujących konieczność 
zastosowania innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; b) ze 
zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 
narzucają, c) wykopaliskami uniemożliwiającymi wykonywanie robót, d) szczególnie 
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i gruntowymi, e) wystąpieniem siły wyższej, 
2) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zmiany będącej następstwem okoliczności 
lezących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymania robót przez 
Zamawiającego, b) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), 3) zmiana osób 
reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 4) zmiana osób wymienionych w 
umowie, przy pomocy których Zamawiający lub Wykonawca realizują przedmiot umowy 
(śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe), pod warunkiem, że osoby te będą 
spełniały wymagania określone w SIWZ, 2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być 
dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w ust. 1 i wymagają pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.urzad.przywidz.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 
Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.3.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  30.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz 
pok. 2.3.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


