Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl
Małomice: Budowa placów zabaw na terenie gminy w miejscowości Janowiec, Chichy,
Lubiechów, Śliwnik i Żelisław oraz parkingu w Bobrzanach
Numer ogłoszenia: 33453 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice , Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj.
lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.malomice.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 placów zabaw na terenie
gminy w miejscowości Janowiec, Chichy, Lubiechów, Śliwnik i Żelisław oraz parkingu w
Bobrzanach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie polega w
szczególności na budowie i wyposażeniu 5 placów zabaw na terenie Gminy Małomice.
Powierzchnia placu: w zależności od danej lokalizacji i projektowanego kształtu : 500 - 625 m2,
nawierzchnia trawiasta i piaskowa. Ogrodzenie placu: metalowe, ocynkowane i malowane o wys.
1,20 m z gotowych elementów systemowych, w linii ogrodzenia - obrzeża betonowe wkopane.
Wyposażenie na każdym z 5 placów jest jednakowe; w formie 1 zestawu typu Ringpol lub
równoważnego i z 10 typowych elementów indywidualnych, występujących na rynku.
Zamawiający w trakcie oceny ofert uzna za (równoważny) taki zestaw modułowy, który będzie
składał się z tych samych elementów co w projekcie. Poszczególne wymiary elementów
składowych zestawu powinny być zgodne z projektowanymi, dopuszcza się odstępstwo od
wymiarów podanych przez Zamawiającego o nie więcej niż + 5% ; przy założeniu że nie wpłynie to
na wysokość swobodnego upadku, tj. <=2,4 m. Projektowane wyposażenie placu zabaw : - zestaw
modułowy - 1 szt. w którego skład wchodzą : 2 wieże z dachem czterospadowym, 5 podestów na
słupach, drabinki linowe podwójne, drabinka szeroka i drabinki fala na 2 słupach, 2 ścianki
wspinaczkowe pionowe, 2 zjeżdżalnie, 2 równoważnie: linowa i łańcuchowa , kpl. zestaw
zręcznościowy komin, lina strażacka, rampa z otworem na linę, barierka z płytą HDPE, barierka
drążek z liną, 10 drążków z pochwytem, 8 drążków pojedynczych, drążki ze stali nierdzewnej: 3
pojedyncze i 2 podwójne. - huśtawka podwójna - 1 szt. - linowiec - 1 szt. - huśtawka bocianie
gniazdo - 1 szt. - ławka z wieszakiem - 4 szt. - kosz na śmieci - 2 szt. - tablica informacyjna - 1 szt.
Rozmieszczenie w(w elementów w terenie a także ich wygląd, kształt itp. zawiera część graficzna
dokumentacji projektowej, opracowana osobno dla każdej lokalizacji oraz STWiOR. W jej części
opisowej wyszczególnione są dane dotyczące wymiarów, materiałów, montażu itp. 3.1. Lokalizacja
i pozostałe szczegóły techniczne: Woj. Lubuskie, powiat żagański, gmina Małomice, w każdej n/w
miejscowości gminnych: (Janowiec, Chichy, Lubiechów, Śliwnik, Żelisław) projektuje się do
wykonania 1 kompletny plac zabaw, wraz z przygotowaniem terenu pod dostarczone zestawy i jego
ogrodzeniem. Dla każdego placu zabaw opracowano szczegółową dokumentację techniczną i
graficzną oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Kosztorysy inwestorskie w

wersji tzw. (ślepej) zwierają wszystkie niezbędne składniki cenotwórcze. 3.2. Dodatkowe
informacje do przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca sporządzi kalkulację ceny ofertowej
ryczałtowej, w oparciu o dokumentację projektową i pomocnicze kosztorysy inwestorskie (ślepe) a
także wg postanowień zawartych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i
niniejszej SIWZ. 2) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kalkulację ceny ofertowej
uwzględniając wszelkie koszty towarzyszące związane z robotami budowlanymi, zakupem i
dostawą zaprojektowanych materiałów i urządzeń a także dodatkowo koszt obsługi geodezyjnej i
wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3) niniejszy przedmiot zamówienia należy wykonać
zgodnie z załączonymi indywidualnymi projektami : (Budowa placów zabaw na terenie Gminy
Małomice w miejscowościach Janowiec, Chichy, Lubiechów, Śliwnik i Żelisław), sporządzonymi
przez : Projektowanie i Nadzór Inwestycji Budowlanych Michał Gancarczyk, ul. Szkolna 14D(8 ,
59-726 Świętoszów.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.34.20.00-6, 45.11.27.10-5,
45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 43.23.50.00-7, 45.11.22.11-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
20.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna spełnienie
wymogu przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej 2 kompleksowe budowy placów zabaw, z których każdy został
wyposażony minimum w jeden rozbudowany zestaw modułowy oraz co najmniej
trzy elementy zabawowe pojedyncze. Pod pojęciem (rozbudowany zestaw
modułowy) należy rozumieć np. zestaw zbudowany z minimum 2 wież oraz z :
podestów, barierek i zjeżdżalni a także wyposażony w elementy typu : ścianki
wspinaczkowe, drabinki, drążki, linki itp. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku
Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument określony w sekcji III.4.1 pozycja 1.
Wykonawcy występujący wspólnie powyższy warunek mogą spełnić łącznie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
oraz składając dokumenty dotyczące tego podmiotu określone w sekcji III.4.2
ogłoszenia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna za spełniającego te wymogi Wykonawcę, który będzie
dysponował co najmniej jedną osobą o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w
ograniczonym zakresie lub dysponującą innymi uprawnieniami umożliwiającymi
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają w
aktualnym stanie prawnym uprawnienia w/w specjalności. Na potwierdzenie
spełnienia tego warunku, Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument określony w
sekcji III.4.1 pozycja 3 . Wykonawcy występujący wspólnie powyższy warunek
mogą spełnić łącznie. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Wykonawca może polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
oraz składając dokumenty określone w sekcji III.4.2 ogłoszenia;
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna za spełniającego te wymogi tego Wykonawcę, który będzie
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia i na potwierdzenie spełnienia
tego warunku złoży wraz z ofertą dokument określony w sekcji III.4.1 pozycja 4
Wykonawcy występujący wspólnie powyższy warunek mogą spełnić łącznie.
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
Obowiązek wykazania i złożenia poświadczeń o należytym bądź nienależytym
wykonaniu robót budowlanych wymienionych w wykazie, dotyczy najważniejszych
robót tj. budowy co najmniej 2 kompleksowych placów zabaw, z których każdy
wyposażony minimum w jeden rozbudowany zestaw modułowy oraz co najmniej trzy
elementy zabawowe pojedyncze. Pod pojęciem (rozbudowany zestaw modułowy) należy
rozumieć np. zestaw zbudowany z minimum 2 wież oraz z : podestów, barierek i
zjeżdżalni, a także wyposażony w elementy typu : ścianki wspinaczkowe, drabinki,
drążki, linki itp. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty

wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, a w stosunku do których
Zamawiający żąda poświadczeń, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów- poświadczeń;;
• 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
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 lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, 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;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby 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;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie w oparciu o art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał nr 2
do SIWZ)
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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający - na podstawie art.144 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem że: a) zachodzi konieczność wykonania robót
dodatkowych (zamówienie dodatkowe w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp), których
wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu
zamówienia, b) prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez
właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) wystąpiły nietypowe dla danej pory
roku warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót
budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy, d) w wyniku działania siły wyżej, np. klęski żywiołowe,

mające wpływ na terminowość robót, e) zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do
przewidzenia na etapie planowania inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych, zgody osób
trzecich lub właściwych organów; f) z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji o roboty budowlane przyczyn, wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka na
istotne trudności, których przezwyciężenie wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich
kosztów, albo wiązałoby się z nadmierną stratą dla Zamawiającego, g) nastąpiła zmiana podatku
VAT. 16.7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem warunku określonego w punkcie 16.6 SIWZ
podlega unieważnieniu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie
zamawiającego Gmina Małomice, Urząd Miejskim w Małomicach, Plac Konstytucji 1, w
sekretariacie na I piętrze, pokój nr 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.03.2014 godzina 10:45, miejsce: Siedzibie Zamawiającego Gmina Małomice, Urząd Miejskim w
Małomicach, Plac Konstytucji 1, w sekretariacie na I piętrze, pokój nr 10.
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: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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
Małomice, dnia 19 lutego 2014r.
Burmistrz Małomice
/-/ Małgorzata Janina Sendecka

