
Dęblin: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dęblinie w ramach
programu Radosna Szkoła

Numer ogłoszenia: 227514 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Dęblin , ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie, tel. 081 883-00-01, faks 081 880-19-11.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.deblin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dęblinie w

ramach programu Radosna Szkoła.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w

Dęblinie w ramach programu Radosna Szkoła Zakres robót obejmuje: a) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piankowej w kolorze

pomarańczowym (paleta barw PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange) amortyzującej upadki w strefach bezpieczeństwa

urządzeń zabawowych - pow. 239 m2, nawierzchnia musi być przystosowana do zamortyzowania upadku z wysokości (HIC) 1,6 m

(warstwa syntetyczna grubość 40 mm) oraz 2,4 m (warstwa syntetyczna grubość 80 mm). Nawierzchnia HIC 2,4 m występuje

tylko wokół najwyższego urządzenia jakim jest zestaw zabawowy; b) wykonanie układu komunikacyjnego placu zabaw -

nawierzchnia bezpieczna piankowa w kolorze niebieskim (paleta barw Pantone: 540 C; RAL: 5003 Saphirblau) - pow. 51 m2; c)

wykonanie obramowania wokół powierzchni bezpiecznej z obrzeży betonowych 6/20/100 cm na ławie fundamentowej - 66 mb; d)

dostarczenie i montaż urządzeń i elementów zabawowych: - zestaw zabawowy - 1 szt. - huśtawka podwójna wahadłowa lub

huśtawka kilkuosobowa- 1 szt. - huśtawka dwuosobowa ważka - 1 szt. - równoważnia - 1 szt. e) dostarczenie i montaż ławek - 3

szt. f) dostarczenie i montaż koszy na śmieci - 2 szt. g) dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem określającym

zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz zawierająca napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu

rządowego RADOSNA SZKOŁA - 1 szt. h) renowacja powierzchni trawnikowej - ok. 210 m2. Daną powierzchnię wskazuje się do

renowacji w przypadku zniszczenia nawierzchni trawnikowej podczas budowy placu zabaw) i) Wszystkie nawierzchnie

wyposażenia placu zabaw są przepuszczalne oraz muszą być zgodne z wymogami normy PN-EN 1177. Wszystkie urządzenia

zastosowane na placu zabaw muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnych z wymogami normy PN EN

1176. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty dopuszczające do użytku na publicznych placach zabaw -

opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. j) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem

rządowym Radosna Szkoła, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009r. nr 110 poz. 915 wraz z późn.

zm.) w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,

wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia..



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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

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: 29.10.2010.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga się wniesienia

wadium.

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

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest

wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1. Ocena spełnienia warunków udziału w

postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku określonego w pkt. III.3.2) - wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedno zamówienie w

zakresie budowy placów zabaw lub boisk sportowych o wartości minimalnej brutto 150 000 zł. Ocena spełnienia

warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i

oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie

spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest

wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1. Ocena spełnienia warunków udziału w

postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



W zakresie warunku określonego w pkt. III.3.4) - wykażą, że dysponują osobami (osobą) zdolnymi (zdolną) do

wykonania niniejszego zamówienia, tj. osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane

specjalności konstrukcyjno budowlanej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w

oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków

udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest

wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1. Ocena spełnienia warunków udziału w

postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia.

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

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

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

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 zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach tj: 1) termin może ulec zmianie w przypadku:

a) niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych które mają wpływ na realizację zamówienia

publicznego, b) przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione, c) wystąpienia okoliczności nie

zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć, d) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na

wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, e) wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających ich

realizację zgodnie z warunkami technicznymi w terminie podanym w ofercie. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane

za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deblin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych

Warunków Zamówienia uzyskać można w Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08 - 530 Dęblin, pok. Nr 105..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2010 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08 - 530 Dęblin, Sekretariat.

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:

Zamówienie to będzie współfinansowane w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA.

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


