Długosiodło: Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych na
terenie gminy Długosiodło w ramach programu Radosna szkoła
Numer ogłoszenia: 212339 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Długosiodło , ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, woj. mazowieckie,
tel. 029 7412512 w.47, 7412526, faks 02907412512.
Adres strony internetow ej zamaw iaj ącego: www.dlugosiodlo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iaj ącego: Budowa placów zabaw przy szkołach
podstawowych na terenie gminy Długosiodło w ramach programu Radosna szkoła.
II.1.2) Rodzaj zamów ienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz w ielkości lub zakresu zamów ienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie w ramach programu Radosna Szkoła następujących zadań: 1. Budowa placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Długosiodle Zakres robót: a) roboty rozbiórkowe i ziemne, b) nawierzchnie
elastyczne, c) zieleń - trawniki, d) zieleń - nasadzenia, e) urządzenia placu zabaw 2. Budowa placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w Blochac h Zakres robót: a) nawierzchnie elastyczne, b)
ogrodzenie, c) zieleń - trawniki, d) zieleń - nasadzenia, e) urządzenia placu zabaw 3. Budowa placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w Chrzczance Włościańskiej Zakres robót: f) nawierzchnie
elastyczne, g) ogrodzenie, h) zieleń - trawniki, i) zieleń - nasadzenia, j) urządzenia placu zabaw 4.
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dalekiem Zakres robót: k) nawierzchnie elastyczne,
l) ogrodzenie, m) zieleń - trawniki, n) zieleń - nasadzenia, o) urządzenia placu zabaw Zamawiający
wymaga, aby wykonawca realizujący przedmiot zamówienia wykonał i ustawił na realizowanym
zadaniu tablicę zawierającą regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw.
Tablice należy wykonać na własny koszt zgodnie z zasadami programu rządowego Radosna szkoła.
Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane jedynie
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany
standard. Zamawiając y dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym w dokumentacji
projektowej oraz spec yfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne do opisanych przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez
zamawiającego. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy wykonawcy wymaga
akceptacji projektanta, który wykonał dokumentację oraz zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian
obciąża wykonawcę..
II.1.4) Czy przew iduj e się udzielenie zamów ień uzupełniaj ących: tak.
Określenie przedmiotu oraz w ielkości lub zakresu zamów ień uzupełniaj ących

Zamawiający dopuszc za możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym
postępowaniu zamówień uzupełniających, o których mowa w art.. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1, 45.22.38.00-4,
45.11.27.10-5, 45.11.10.00-8, 45.34.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściow ej : tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty w ariantow ej : nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacj a na temat w adium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przew iduj e się udzielenie zaliczek na poczet w ykonania zamów ienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Upraw nienia do w ykonyw ania określonej działalności lub czynności, j eżeli
przepisy praw a nakładaj ą obow iązek ich posiadania
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i dośw iadczenie
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie tj. wykazać, że wykonał w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 place
zabaw z wyposażeniem o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każdy
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia.
III.3.3) Potencj ał techniczny
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do w ykonania zamów ienia
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z poźn. zm) do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadającymi im uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, Ocena spełniania tego warunku
zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacj a ekonomiczna i finansow a
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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 w ykazania spełniania przez w ykonaw cę w arunków , o których
mow a w art. 22 ust. 1 ustaw y, oprócz ośw iadczenia o spełnieniu w arunków udziału w
postępow aniu, 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 potw ierdzenia niepodlegania w ykluczeniu na podstaw ie art. 24 ust.
1 ustaw y, 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
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
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, (wg wzoru na zał. nr 1 do SIWZ), 2. kosztorys ofertowy
sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej,
III.7) Czy ogranicza się możliw ość ubiegania się o zamów ienie publiczne tylko dla w ykonaw ców ,
u których ponad 50 % pracow ników stanow ią osoby niepełnospraw ne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamów ienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprow adzona będzie aukcj a elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przew iduj e się istotne zmiany postanow ień zaw artej umow y w stosunku do treści oferty, na
podstaw ie której dokonano w yboru w ykonaw cy: tak
Dopuszczalne zmiany postanow ień umow y oraz określenie w arunków zmian
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem: 1) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia,
jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, w tym zmiany
stawek podatku VAT, 2) zmiany w określeniu stron umowy, 3) konieczności losowej zmiany nadzoru
technicznego tak ze strony wykonawcy jak i zamawiającego; 4) zmiany formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 5)
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: a) jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego (robót

dodatkowych) lub robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b)
wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze) lub
istotnie odbiegającyc h od typowych (właśc iwych) dla danej pory roku i miesiąca warunków
pogodowych, uniemożliwiających realizac ję robót przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. Wstrzymanie
robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe)
dla danej pory roku i miesiąca lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy. c)
w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem
szkody, d) potrzeby opóźnienia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyc zyn
niezależnych od Zamawiającego, e) koniec zności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu
dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji. 6) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany
wynagrodzenia, a w przypadku zwiększenia wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany w planie
finansowym właściwego organu, jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie
wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót. 7)konieczności zrealizowania robót
budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technic znej i
ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem robót. 8) zmiany materiałów i urządzeń na inne o parametrach nie gorszych
niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w siwz - w sytuacji
wycofania materiałów lub urządzeń z produkcji przez producenta.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetow ej , na której j est dostępna specyfikacj a istotnych w arunków
zamów ienia: www.bip.dlugosiodlo.pl
Specyfikacj ę istotnych w arunków zamów ienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, I piętro, pokój nr 5.
IV.4.4) Termin składania w niosków o dopuszczenie do udziału w postępow aniu lub ofert:
24.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210
Długosiodło, I piętro, pokój nr 1.
IV.4.5) Termin zw iązania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacj e dodatkow e, w tym dotyczące finansow ania proj ektu/programu ze środków
Unii Europej skiej : Zadanie będzie współfinansowane z Budżetu Państwa w ramach programu
rządowego Radosna szkoła.
IV.4.17) Czy przew iduj e się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europej skiej oraz niepodlegaj ących
zw rotow i środków z pomocy udzielonej przez państw a członkow skie Europej skiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansow anie całości
lub części zamów ienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Długosiodle.
1) Krótki opis ze w skazaniem w ielkości lub zakresu zamów ienia: Zakres robót: a)
roboty rozbiórkowe i ziemne, b) nawierzchnie elastyczne, c) zieleń - trawniki, d) zieleń nasadzenia, e) urządzenia placu zabaw.
2) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5,
45.22.38.00-4, 45.11.10.00-8.
3) Czas trw ania lub termin w ykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Blochach.
1) Krótki opis ze w skazaniem w ielkości lub zakresu zamów ienia: Zakres robót: a)
nawierzchnie elastyczne, b) ogrodzenie, c) zieleń - trawniki, d) zieleń - nasadzenia, e)
urządzenia placu zabaw.
2) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5,
45.22.38.00-4, 45.34.20.00-6.
3) Czas trw ania lub termin w ykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chrzczance Włościańskiej.
1) Krótki opis ze w skazaniem w ielkości lub zakresu zamów ienia: Zakres robót: f)
nawierzchnie elastyczne, g) ogrodzenie, h) zieleń - trawniki, i) zieleń - nasadzenia, j)
urządzenia placu zabaw.
2) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1, 45.22.38.00-4,
45.34.20.00-6.
3) Czas trw ania lub termin w ykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dalekiem.
1) Krótki opis ze w skazaniem w ielkości lub zakresu zamów ienia: Zakres robót: k)
nawierzchnie elastyczne, l) ogrodzenie, m) zieleń - trawniki, n) zieleń - nasadzenia, o)
urządzenia placu zabaw.
2) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5,
45.22.38.00-4, 45.34.20.00-6.
3) Czas trw ania lub termin w ykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

