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Ząbkowice Śląskie: Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 i nr 2 
przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śląskich 

Numer ogłoszenia: 159009 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ząbkowice Śląskie , ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice 
Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 151 881 do 885 wew. 123, faks 74 8155445. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabkowiceslaskie.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 Przedszkolu Publicznym nr 1 i nr 2 przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach 
Śląskich. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa placu zabaw przy Przedszkolu 
Publicznym nr 1 i nr 2 przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śląskich. Zakres prac 
obejmuje: a) rozbiórkę części istniejących urządzeń zabawowych, ogrodzenia i muru, 
b) wykonanie ogrodzenia bram i furtek, c) montaż nowych urządzeń zabawowych, 
d) wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod istniejącymi i nowymi urządzeniami, e) 
montaż urządzeń małej architektury, f) wykonanie trawników i nasadzeń zieleni. 2. 
Wszystkie powyższe roboty zostały w sposób szczegółowy ujęte w dokumentacji 
projektowej. 3. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w 
dokumentach odnoszących się do niniejszego przedmiotu zamówienia tj. w 
dokumentacjach projektowych, rysunkach technicznych, specyfikacjach 
technicznych, przedmiarach robót wskazania dotyczące znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia 
podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający 
przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu 

http://www.zabkowiceslaskie.pl/


zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i 
funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w 
dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego Zamówienia. Produkt 
równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany, (jeżeli 
występuje) w dokumentacji projektowej konkretny z nazwy lub pochodzenia 
produkt. Jego jakość nie może być gorsza, od jakości określonego w specyfikacji 
produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Nazwy 
własne w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania 
robót, przedmiarach robót - jeżeli występują nie są wiążące dla Wykonawcy, należy 
je traktować, jako materiały przykładowe do określenia parametrów i wymogów 
technicznych materiałów występujących w dokumentacji projektowej. 4. Określenie 
zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 
45.11.27.23 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9. 

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: Okres w 
dniach: 60. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 
swą Ofertę wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

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 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu 
wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda 
załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 



ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty. Ocena spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana 
na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie 
spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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; Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, 
w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, to w tym okresie robót budowlanych w zakresie budowy co 
najmniej 2 placów zabaw wraz z załączeniem dowodów określających, 
czy roboty powyższe zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 3. Ocena 
spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według 
formuły: spełnia/nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu 
wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda 
załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty. Ocena spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana 
na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie 
spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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; Wykonawca w celu spełnienia 
powyższego warunku musi oświadczyć, że osoba która będzie 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. kierownik budowy posiada 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 
niezbędne do wykonania zamówienia, a także określi zakres 
wykonywanych przez tę osobę czynności, oraz informację o podstawie 
do dysponowania tymi osobami; Ocena spełnienia przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 
wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu 
wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda 
załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty. Ocena spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana 
na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: 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 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; 

 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 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; 

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.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) 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr 1; b) Uproszczone 
Kosztorysy ofertowe sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót. c) 
Pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej. d) Pełnomocnictwo w 
przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wyznaczona w dokumentach do 
reprezentowania wykonawcy. e) Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca 



zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - wg 
załącznika nr 7; 

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 

Określa projekt umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.zabkowiceslaskie.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 06.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, 
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, BOI parter budynku. 

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: Więcej informacji można uzyskać : /074/ 8165-330 
Jarosław Trześniak /074/8165-321 Wojciech Jankowski. 

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 



 

 


