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OGLOSZENIE 

o ZAMOWIENIU NA WYKONANIE ROBOT 

LZamawiaj",cy: Gmina Wloclawek uL Kr61ewiecka 7 87-800 Wloclawek 

teL (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail: rhiir@gmina.wloclawek.pl 

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wien 

publicznych (Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 759),0 wartosci zam6wienia ponizej kwot okreslonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

3. Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia wraz z zal",cznikami jest dost~pna do odbioru w 

siedzibie Zamawiaj",cego pok. Nr 8 bud. A za odplatnosci", 1 0,0 zl + VAT po wypelnieniu wniosku i 

wystawieniu faktury przez Zamawiaj",cego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiajllcego 

www.gmina.wloclawek.pl 

4. Okreslenie przedmiotu zam6wienia oraz wielkosc lub zakres zam6wienia :. 

OBIEKT Place zabaw 

BRANZA Budowlana 

ADRES INWESTYCJI Sm6lnik ,Kruszyn 

Rodzaj zam6wienia : roboty budowlane 

1. Okreslenie przedmiotu zam6wienia oraz wielkosc lub zakres zam6wienia : Budowa szkolnych 
plac6w zabaw w ramach Rz~dowego Programu RADOSNA SZKOLA przy Zespole Szk61 z 
Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sm61niku Szkola Podstawowa oraz 
Zespole Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi w Kruszynie Publiczna Szkola Podstawowa 

Przedmiotem zam6wienia jest utworzenie dw6ch szkolnych plac6w zabaw w ramach Rz~dowego 

Program."u RADOSNA SZKOLA w miejscowosci Kruszyn i Smolnik na terenie Zespolu Szk61 z 

Oddzialami Integracyjnymi w Kruszynie Publiczna Szkola Podstawowa i Zespolu Szk61 z 

Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sm61niku Szkola Podstawowa. 

W sklad Projektu wchodzi : 

1. Zesp61 Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sm61niku Szkola 

Podstawowa • 

Zakres rob6t obejmuje: 
1. 	 wykonanie rob6t przygotowawczych usuni~cie humusu 
2. 	 wykomvlie rob6t ziemnych, 
3. 	 ustawienie obrzezy -palisady drewniane, wylozenie placu zabaw geow16knin'l i wypelnienie 

piaskiem grub. 30cm na pow.98,9m2 ' 

http:www.gmina.wloclawek.pl
mailto:rhiir@gmina.wloclawek.pl


ustawienie urz~dzenia zabawowego wielofunkcyjnego np. typu Amigo firmy HAGS wraz z 
tablic~ do pisania 
Urz~dzenie zabawowe w swym wyposa:ieniu zawiera 
-tornado 
-drabink~ z przeszkodami 
-w<\:Z pochyly 
-sciank:~ wspinaczkow~ 
-siatk~ wspinaczkow~ z przestawianymi szczeblami 
-drabinka 
-zjezdzalnia 
-trzy podesty 

2. Zespolu Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi w Kruszynie Publiczna Szkola Podstawowa 

Zakres robot uj~tych w kosztorysie obejmuje: 
l.wykonanie robot przygotowawczych usuni~cie humusu 
2.wykonanie robot ziemnych, 
3.ustawienie obrzezy - 8x30 na lawie betonowej 8x30 z betonu BI0 0 F=0,04m2 
4.wyk.warstwy odcinaj~cej z piasku grub. 10cmpow. SO,2m2 
S.wyk.podbudowy dwuwarstwowej z kruszywa lamanego w-wa dolna frakcji 4/31,5, gorna 

0/8mm 
6.warstwa stabilizuj~ca z granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego grub. SOmm 
7.nawierzchnia poliuretanowa w kolorze pomaraitczowym Grub. 10mm. 
8.ustawienie urz~dzenia zabawowego typu Piramida Calypso na placu zabaw + tablica 

regulaminowa 
9.wykonanie robot wykonczeniowych - obsiania traw~ placu zabaw 49m2 

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w nizej wymienionych zal~cznikach do SIWZ 
- Przedmiarze robot 
-Projekcie budowlanym 
-Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot 

Zamawiaj~cy nie dopuszcza skladania ofert cz~sciowych 

Wykonawca moze powierzye wykonanie cz~sci lub calosci zamowienia podwykonawcom pod 
warunkiem, ze wska:ie w ofercie cz~sci zamowienia, ktora zostanie powierzona podwykonawcom. 

5. Informacje 0 mozliwosci zlozenia oferty wariantowej 

Zamawiaj~cy nie dopuszcza zlozenia oferty wariantowej 

-
6. Termin wykonania zamowienia 
- rozpocz~cie - 3 dni od dnia zawarcia umowy 
- zakonczenie - 15 pazdziernik 2010 rok 

7. Warunki udzialu w post~powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunkow 

7.l.W post~powaniu mog~ brae udzial Wykonawcy , ktorzy spelniaj~ warunki udzialu w 
post~powaniu, 0 ktorych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp : 

- posiadaj~ uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci , jezeli przepisy 
prawa nakladaj~ obowi~zek ich posiadania; 

- posiadaj~ wiedztl i doswiadczenia; 

- warunek ten zostanie spelniony , jesli Wykonawca przedstawi wykaz minimum 1 roboty 

budowlanej w zakresie stanowi~cym przedmiot zamowienia tj. polegaj~cej na budowie lub 



przebudowie obiektu rekreacyjno-sportowego otwartego tj. placu zabaw lub innego placu (terenu) 

rekreacyjno-sportowego w elementami placu zabaw 0 wartosci nie mniejszej niz 40 000,00 zl 

wykonanego zgodnie z zasadami sztuki budowlanej niezb~dnych do spelnienia warunk6w wiedzy i 

doswiadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pi~ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert 

alba wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci 

jest kr6tszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonywania oraz 

za1'lczeniem dokumentu, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidlowo ukonczone. 

Dcena spelnienia warunk6w udzialu w post~powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul'l spelnia

nie spelnia , w oparciu 0 informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach ( wymaganych przez 

Zamawiaj'lcego i podanych w SIWZ) dol'lczonych do oferty. Nie dol'lczenie do oferty dokument6w 

okreslonych w dziale VII SIWZ skutkowac b~dzie wykluczeniem wykonawcy z post~powania z 

zastrzezeniem art. 26 ustawy Pzp 

- dysponujq odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zam6wienia 

- warunek ten zostanie spelniony ,jezeli Wykonawca wykaze , iz na czas realizacji zam6wienia 

b~dzie dysponowal przynajmniej : betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3, , samoch6d 

dostawczy do 5 ton, ubijak spalinowy, 

Dcena spelnienia warunk6w udzialu w post~powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul'l spelnia

nie spelnia , w oparciu 0 informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach ( wymaganych przez 

Zamawiaj'lcego i podanych w SIWZ) dol'lczonych do oferty. Nie dol'lczenie do oferty dokument6w 

okreslonych w dziale VII SIWZ skutkowac b~dzie wykluczeniem wykonawcy z post~powania z 

zastrzezeniem art. 26 ustawy Pzp. 

- warunek ten zostanie spelniony jesli Wykonawca przedstawi wykaz os6b , kt6re b~d'l 

uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia , a w szczeg61nosci odpowiedzialnych za swiadczenie 

uslug, kontrol~ jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezb~dnych do wykonania zam6wienia, a 

takZe zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacj'l 0 podstawie do dysponowania 

tymi osobami. 

- Kierownik budowy - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi (do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ( kserokopia uprawnien z waznym zaswiadczeniem 0 

przynaleznosci do Dkr~gowej Izby InZynier6w Budownictwa) oraz uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U.z 2006 r Nr 156 poz.IIl8 ze zmianami) . 



- 2 pracownik6w fizycznych 

Ocena spelnienia warunk6w udzialu w post~powaniu dokonana zostanie zgodnie z fonnulct spelnia

nie spelnia , w oparciu 0 inforrnacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach ( wymaganych przez 

Zamawiajctcego i podanych w SIWZ) dolctczonych do oferty. Nie dolctczenie do oferty dokument6w 

okreSlonych w dziale VII SIWZ skutkowac b~dzie wykluczeniem wykonawcy z post~powania z 

zastrzezeniem art. 26 ustawy Pzp. 

- znajdujl{ si~ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajl{cej wykonanie zamowienia 

- warunek ten zostanie spelniony ,jezeli Wykonawca wykaze, iz posiada srodki finansowe lub 
zdolnosc kredytow'l. w wysokosci nie mniejszej niz 80 000,00 zl 

Ocena spelnienia warunk6w udzialu w post~powaniu dokonana zostanie zgodnie z fonnulct spelnia

nie spelnia , w oparciu 0 inforrnacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach ( wymaganych przez 

Zamawiajctcego i podanych w SIWZ) dol'lczonych do oferty. Nie dol'l.czenie do oferty dokument6w 

okreslonych w dziale VII SIWZ skutkowac b~dzie wykluczeniem wykonawcy z post~powania z 

zastrzezeniem art. 26 ustawy Pzp. 

7.2. W post~powaniu mogl{ wzil{c udzial Wykonawcy, ktorzy spelniajl{ warunek udzialu w 
post~powaniu dotyczl{cy braku podstaw do wykluczenia z post~powania 0 udzielenie zamowienia 
publicznego w okolicznosciach, ktorych mowa wart. 24 ust 1 ustawy Pzp. 

W przypadku Wykonawc6w wsp61nie ubiegaj'l.cych si~ 0 udzielenie zam6wienia , kaZdy z warunk6w 
okreslonych w pkt 1.1.- 1.4. winien spelniac co najrnniej jeden z tych Wykonawc6w alba wszyscy ci 
Wykonawcy wsp61nie . 
Warunek okreslony w pkt 2 powinien spelniac kaZdy z Wykonawc6w samodzielnie. 
Wykonawca powoluj'l.cy si~ przy wykazywaniu spelnienia warunk6w udzialu w post~powaniu na 
potencjal innych podmiot6w , kt6re b~d'l. braly udzial w realizacji cz~sci zam6wienia, przedklada 
pisemne zobowi'lZanie innych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezb~dnych zasob6w na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia. 
Wykonawcy powoluj'l.cy si~ na potencjal innych podmiot6w w zakresie doswiadczenia zobowi'lzany 
jest do wykazania spelnienia warunku poprzez wskazanie cz~sci zam6wienia , jak'l. powierzy 
podwykonawcom. 

7.4. Zamawiaj'l.cy odrzuca ofert~, kt6ra: 
I) jest niezgodna z UStaw'l. 
2) jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, z zastrzezeniem art. 87 
ust 2 pkt 3 ustawy Pzp 
3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w 0 zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji 
4) zawiera raZ'l.CO nisk'l. cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia 
5) zostala zlozona przez wykonawc~ wykluczonego z udzialu w post~owaniu 0 udzielenie 
zam6wienia lub niezaproszonego do skladania ofert 
6) zawiera bl~dy w obliczeniu ceny 
7) Wykonawca w terrninie 3 dni od dnia dor~czenia zawiadomienia nie zgodzil si~ na poprawienia 
omylki, 0 kt6rej mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 
8) jest niewama na podstawie odr~bnych przepis6w 

http:raZ'l.CO
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8. Informacje na temat wadium 

1) Oferta winna bye zabezpieczona wadium dla zam6wienia podstawowego w wysokosci 1.000,00 zl, 


kt6re moze bye wniesione w jednej z ponizszych form: 


w pieni<tdzu : na konto Zamawiaj<tcego : 


BOS 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052 - przed uplywem terminu skladania ofert Zamawiaj<tcy 


udokumentuje wycittgiem z konta potwierdzenie wplaty wadium przez Wykonawc~. 


por~czeniach bankowych lub por~czeniach sp61dzielczej kasy oszcz~dnosciowo- kredytowej, z tym 

ze por~czenie kasy jest zawsze por~czeniem pieni~znym, 

gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych 

por~czeniach udzielanych przez podmioty, 0 kt6rych mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 roku 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi~biorczosci ( Dz.U.Nr 109 

poz. 1158 z pOi zm.). 

2). Spos6b przekazania: dol<tczone w oryginale do oferty przed uplywem terminu skladania ofert. 

Wadium zlozone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia 

wadium w formie przelewu pieni~i:nego przyjmuje si~ termin uznania na rachunku 

Zamawiaj<tcego. 

Dokument w formie por~czenia winien zawierae stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne i:<tdanie 

zamawiaj<tcego wzywaj<tce do zaplaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, nast~puje jego 

bezwarunkowa wyplata bez jakichkolwiek zastrzezen. 

3). Dow6d wplaty wadium nalezy za1<tczye do oferty. 


4).Zamawiaj<tcy zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo 


zam6wien publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) 


5).Zamawiaj<tcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , 0 kt6rych mowa w art. 46 ust 4a i 


ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, 


poz. 759) 

~ 

Wadium wnoszone w formie por~czenia bankowego , gwarancji bankowej , gwarancji ubezpieczeniowej 

lub por~czeniach udzielanych przez polsk<t Agencj~ Rozwoju Przedsi~biorczosci , nalezy zloi:y6 w formie 

oryginalu do oferty. 

Z tresci gwarancji (por~czenia) musi jednoznacznie wynikae, jaki jest spos6b reprezentacji gwaranta. 

Gwarancja musi bye podpisana przez upowamionego ( upelnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. 

Podpis winien bye sporz~dzony w spos6b umozliwiaj~cy jego identyfikacj~, zlozony wraz z imienn<t 

piecZ<ttk<t lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z tresci gwarancji winno wynikae bezwarunkowe 

zobowiltZanie gwaranta do wyplaty Zamawiaj<tcemu peluej kwoty wadium w okolicznosciach 

okreslonych w art. 46 ust 4 a i ust 5 ustawy Pzp na kaide pisemne i:<tdanie zgloszone przez 

Zamawiaj<tcego w terminie zwiltZania ofe~. 

----...----....--~..--...• -.--.... -------~.------



9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

1 ).Jedynym kryterium wyborn oferty najkorzystniejszej b~dzie oferowana cena oferty 100 % 


2). Za ofert~ najkorzystniejszlt zostanie uznana oferta z najnizszlt cenlt sposr6d ofert nie odrzuconych. 


3). Oferta ta otrzyma 100 punktow. 


4). Pozostale oferty proporcjonalnie mniej wedlug wzoru wymienionego w pkt XV SIWZ : 


5). Obliczenia dokonywane b~dlt z zaokr~leniem do dwoch miejsc po przecinku. 


10.Miejsce i termin skladania ofert 


1).Ofert~ nalezy zlozyc w siedzibie zamawiajltcego: Urz/ld Gminy Wloclawek ill. Krolewiecka 7, 87

800 Wloclawek ,sekretariat pok6j nr 5 (Pi~tro). 


2).Ofert~ nalezy zlozyc do dnia 16.09.2010 roku godz. 9.00. 


11. Termin zwil.lZania ofertlt 

1). Wykonawca pozostaje zwil.lZany zlozonlt ofertlt przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

skladania ofert. 

2) Bieg terminu zwiltzania Ofertlt rozpoczyna si~ wraz z uplywem terminu skladania ofert. 

3). W uzasadnionych przypadkach termin ten moze zosta6 przedluzony w sposob okreslony wart. 85 

ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 roku 

Nr 113, poz. 759). 

4) Wniesienie odwolania po uplywie terminu skladania ofert zawiesza bieg terminu zwiltzania ofertlt 
do czasu ogloszenia przez Krajowltlzb~ Odwolawczlt orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy). 

12.Informacja 0 zamiarze zawarcia umowy ramowej 

Zamawiajltcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 

13. Informacje 0 zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupow wraz z adresem strony 
internetowej , na ktorej b~dlt zamieszczone dodatkowe informacje dotyczltce dynamicznego systemu 
zamowiefi 

Zamawiailtcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow. 

14. Informacje 0 przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na ktorej b~dzie prowadzona aukcja elektroniczna 

Zamawiajltcy nie przewiduje wyborn najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

15. Informacj~ 0 przewidywanych zam6wieniach uzupelniajltcych, 0 ktorych mowa wart. 67 ust 1 pkt 
5 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 ,jezeli zamawiajltcy przewiduje udzielenie takich zamowiefi. 

Zamawiajltcy przewiduje mozliwosc udzielania zam6wien uzupelniajltcych, 0 ktorych mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 5 Prawo zamowien publicznych 

--- .-- ------------------------- 



16. Osoba uprawniona do udzielania infonnacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik 

Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37 

17. Sposob sporz'tdzenia i zlozenia oferty winien bye zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji 

istotnych warunkow zamowienia. 

18. Publiczne otwarcie ofert nast'tPi w dniu 16.09.2010 roku godz. 9.15, budynek B- sala 

konferencyjna . 

19.0gloszenie podlega 0publikowaniu poprzez : wywieszenie w miejscu publicznym( na tablicy 

ogloszen) w Urz~dzie Gminy Wloclawek przy ul. Krolewieckiej 7 , na stronach intemetowych Urz~du 

Gminy Wloclawek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamowien Publicznych UZP 

www.uzp.gov.pl w dniu 31.08.2010 roku 

Wloclawek, 31.08.2010 r. 
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