
Węgliniec: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szko le 

Podstawowej w Ruszowie  

Numer ogłoszenia: 142538 - 2011; data zamieszczenia : 03.06.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, 

tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Utworzenie szkolnego placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Ruszowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

jest utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ruszowie zgodnie z: 3.1. 

dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt budowlany na zagospodarowanie terenu na 

ogródek szkolny przy Szkole Podstawowej w Ruszowie sporządzony przez Pracownię Projektową 

ATA b) Przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót 

budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania. c) Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót dla zagospodarowanie terenu na ogródek szkolny przy Szkole 

Podstawowej w Ruszowie sporządzony przez Pracownię Projektową ATA W/w opracowania 

stanowią załącznik nr 9 do SIWZ. 3.2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne opisanym 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równowaŜne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany 

wykazać, Ŝe oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niŜ określone w SIWZ 



naleŜy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń. 4. Ustala się następujące warunki 

płatności. 4.1. Podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 4.2. Wartość robót budowlanych 

nie moŜe zostać podwyŜszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita 

przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy 4.3. NaleŜne 

wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu 

bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót. 4.4. Płatność za fakturę VAT będzie 

dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 5. Wykonawca sporządza geodezyjną 

dokumentację powykonawczą. 6. Dostarczony sprzęt rekreacyjny powinien być wykonanych z 

bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz z warunkami 

bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów 

oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach. 7. Plac zabaw musi być utworzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

07 lipca 2009r. 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 oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia o4 

października 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania 

organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w 

klasach I - III szkół podstawowych . 8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 9. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Wymagany okres rękojmi i 

gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.20.00-6, 45.23.30.00-9, 45.34.20.00-6, 

45.31.53.00-1, 45.31.61.00-6, 45.11.27.10-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 25.08.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednego zamówienia obejmującego roboty 

związane z układaniem nawierzchni EPDM na jednym obiekcie, przy czym wartość tych robót 

nie moŜe być mniejsza niŜ 80.000,00 zł (brutto). Za wykonane zamówienie Zamawiający 

rozumie takie, w którym przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończony. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku 

Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca musi dysponować następującymi osobami: 1.4.1.kierownik budowy w 

branŜy konstrukcyjno - budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; 1.4.2.kierownik budowy w 

branŜy instalacyjnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, 

warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe 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 takŜe zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 

Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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 



JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące : 

2.1.terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) w 

razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie moŜna było przewidzieć, zagraŜającego Ŝyciu 

lub zdrowiu ludzi lub groŜącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, b) w następstwie 



wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów 

formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, c) ujawnienia w trakcie robót 

urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika 

z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej, d) wyjątkowo 

niesprzyjających warunków pogodowych, e) działania siły wyŜszej f) z powodu działań osób trzecich 

uniemoŜliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze 

stron g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez zamawiającego lub Wykonawcę, jeŜeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego 2.2 wzrostu/obniŜenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 w 

przypadku zmiany stawek podatku dochodowego/lub stawek podatku od towarów i usług. 3. 

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony 

Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 

okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu 

zmieniającego niniejszą umowę. 4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w 

zawartej umowie nie moŜe nastąpić później niŜ 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających 

zmiany w umowie. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod 

rygorem niewaŜności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.wegliniec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy i 

Miasta ul. Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

20.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul. Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


