Pyrzyce: Doposażenie istniejących placów zabaw w miejscowości
: Młyny, Turze, Krzemlin, Pyrzyce- Gmina Pyrzyce w ramach
operacji Rewitalizacja miejscowości: Żabów, Giżyn, Młyny, Turze,
Krzemlin, Pyrzyce, Ryszewo ,Nieborowo poprzez utworzenie lub
doposażenie istniejących placów zabaw.
Numer ogłoszenia: 190416 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pyrzyce , Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, woj.
zachodniopomorskie, tel. 91 39 70 320, faks 91 39 70 314.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie istniejących placów
zabaw w miejscowości : Młyny, Turze, Krzemlin, Pyrzyce- Gmina Pyrzyce w ramach operacji
Rewitalizacja miejscowości: Żabów, Giżyn, Młyny, Turze, Krzemlin, Pyrzyce, Ryszewo ,Nieborowo
poprzez utworzenie lub doposażenie istniejących placów zabaw..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach powyższego
zadania planuje się doposażenie istniejących placów zabaw w tym: 1. W miejscowości Młyny na
działce nr 66/1, gm. Pyrzyce -doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe: a) zestaw
zabawowy ( 2 wieże czterokątne, pajęczyna z łańcuchami, drabina pochyła , rura strażacka
,mostek, podest wejściowy, ślizg), b) huśtawka dwusiedziskowa - 1 szt, c) huśtawka wagowa a
sprężynach - 1 szt , d) czworobok zręcznościowy -1 szt, e) bujak na sprężynie - 2 szt. -wyposażenie
dodatkowe: a) ławka metalowa z oparciem - 2 szt, b) kosz na śmieci - 1 szt , c) tablica
informacyjna- 1szt. 2. W miejscowości Turze na działce nr 353, gm. Pyrzyce -roboty ziemne, -

nawierzchnia placu zabaw, -ogrodzenie placu zabaw, -placu zabaw w urządzenia zabawowe: a)
zestaw zabawowy ( 2 wieże czterokątne, pajęczyna z łańcuchami, drabina pochyła , rura strażacka
,mostek, podest wejściowy, ślizg), b) huśtawka dwusiedziskowa - 1 szt, c) huśtawka wagowa- 1 szt
, d) czworobok zręcznościowy -1 szt, e) bujak na sprężynie - 1szt. -wyposażenie dodatkowe: a)
ławka metalowa z oparciem - 2 szt, b) kosz na śmieci - 1 szt , c) tablica informacyjna- 1szt. 3. W
miejscowości Krzemlin na działce nr 264/1, gm. Pyrzyce -doposażenie placu zabaw w urządzenia
zabawowe: a) zestaw zabawowy ( 2 wieże czterokątne, pajęczyna z łańcuchami, drabina pochyła ,
rura strażacka ,mostek, podest wejściowy, ślizg), b) huśtawka dwusiedziskowa - 1 szt, c) huśtawka
wagowa na sprężynach - 1 szt , d) czworobok zręcznościowy -1 szt, e) bujak na sprężynie - 2 szt. wyposażenie dodatkowe: a) ławka metalowa z oparciem - 2 szt, b) kosz na śmieci - 1 szt , c) tablica
informacyjna- 1szt 4. W miejscowości Pyrzyce na działce nr 36, gm. Pyrzyce -wyposażenie placu
zabaw w urządzenia zabawowe: a) zestaw zabawowy ( 2 wieże czterokątne, pajęczyna z
łańcuchami, drabina pochyła , rura strażacka ,mostek, podest wejściowy, ślizg), b) huśtawka
dwusiedziskowa - 1 szt, c) huśtawka wagowa na sprężynach - 1 szt , d) czworobok zręcznościowy 1 szt, e) bujak na sprężynie - 2szt. -wyposażenie dodatkowe: a) ławka metalowa z oparciem - 2 szt,
b) kosz na śmieci - 1 szt , c) tablica informacyjna- 1szt Szczegółowy zakres robót został określony
w przedmiarze robót, oraz załącznikach graficznych.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.50.00.00-9, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.
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: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium
dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 700, 00 zł, słownie: dwa tysiące siedemset
złotych . 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: a) w

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach numer rachunku
bankowego zamawiającego BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 dla wadium z adnotacją
wadium - Doposażenie istniejących placów zabaw w miejscowości : Młyny Turze, Krzemlin,
Pyrzyce- Gmina Pyrzyce. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w
gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych e) w poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) , sposób
przekazania - dołączone do oferty 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed
terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się
termin uznania na rachunku bankowy, zamawiającego. 6 Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Wadium wniesione w
formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału , razem z ofertą w osobnej kopercie.
III.2) ZALICZKI
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
o

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w
oparciu o złozone przez wykonawcę oświadczenia w sprawie spełniania warunku art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże , iż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej 1
robotę związana z wyposażeniem placów zabaw, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00
zł każda potwierdzone dokumentami ( listy referencyjne, opinie, itp.), że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie
spełniają ww. warunek.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złozone przez wykonawcę
oświadczenia w sprawie spełniania warunku art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże, iż przez okres realizacji zamówienia będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: 1 osoba posiadająca doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w zakresie kierowania robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę
co najmniej 100 000,00 złotych 2. Przedłożenie informacji z banku lub kasy
oszczędnościowo -kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w
kwocie min. 100 000,00 złotych wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

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;

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;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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;
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 ubezpieczenia 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;
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;
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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 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;
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.4.4) 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;

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, pok. nr 261...
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce
Pokój nr 133 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

