
Gmina Turawa: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Turawa, Rzędów oraz Kadłub

Turawski (z podziałem na trzy części)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 554967-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Turawa, krajowy numer identyfikacyjny 55213600000000, ul. ul.

Opolska , 46-045 Turawa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 212 012, e-mail zp@turawa.pl, faks

774 212 073.

Adres strony internetowej (URL): www.turawa.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://bip.turawa.pl/512/135/przetargi.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

http://bip.turawa.pl/512/135/przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w
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miejscowości Turawa, Rzędów oraz Kadłub Turawski (z podziałem na trzy części)

Numer referencyjny: BU.III.271.5.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości

Turawa, Rzędów oraz Kadłub Turawski (z podziałem na trzy części). 1.1. Część I - OSA TURAWA;

1.2. Część II - OSA RZĘDÓW; 1.3. Część III – OSA KADŁUB TURAWSKI 2. Szczegółowy zakres

rzeczowy zamówienia: 2.1. I część zmówienia - OSA TURAWA – wariant rozszerzony: Budowa

Otwartej Strefy Aktywności z siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze

sprawnościowym na działce nr 556/2 k.m.4 w miejscowości Turawa. Inwestycja obejmuje montaż

urządzeń zabawowych z ogrodzeniem, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do gier

edukacyjnych, wymianę części nawierzchni na brukową, trawiastą oraz nawierzchnię amortyzującą

upadek w przestrzeni strefy bezpieczeństwa urządzenia zabawowego, a także zagospodarowanie zieleni

– nasadzenia oraz modelowanie istniejącej zieleni. 2.1.1. Strefa siłowni zewnętrznej obejmuje: 1)

Montaż 6 urządzeń: a. prasa ręczna-wyciąg dolny; b. biegacz; c. stepper-wahadło; d. wioślarz; e.

jeździec; f. rowerek; 2) Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem oraz informacją wskazującą, że
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obiekt powstał w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności. 3) Nawierzchnię trawiastą. 2.1.2. Strefa relaksu

obejmuje: 1) 4 ławki z oparciami o konstrukcji stalowo drewnianej (wym. 0,65 x 1,90 m); 2) Stół do

gry w szachy 3) Grę kółko-krzyżyk; 4) Stojak na sześć rowerów (wym. 2,25 x 0,3 m); 5) Montaż kosza

na śmieci; 6) Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej; 7) Nawierzchnię z kostki betonowej.

2.1.3. Strefa placu zabaw obejmuje: 1) Montaż 3 urządzeń: a. ścieżka zdrowia (wym. 8,7 x 3,65 m); b.

linarium (wym.: Ø 1,9 m, wys. 3 m); c. zestaw metalowy o wym. 3,8 x 4,4 m, zawierający ślizg,

wejście wspinaczkowe, przejście tubowe, podest. 2) Ogrodzenie całości ogrodzeniem panelowym o

wymiarach 9,5 x 25 m oraz wys. ok. 1m; 3) Wykonanie oraz montaż tablicy z regulaminem; 4) Montaż

kosza na śmieci; 5) Nawierzchnię trawiastą, a strefy bezpieczne wokół urządzeń placu zabaw wyłożone

nawierzchnią bezpieczną z płyt SBS lub podobnych o grubości zależnej od wytycznych producenta

urządzenia zabawowego (zależna od wysokości upadku). 2.1.4. Wokół stref przewidziano nasadzenia

zieleni w postaci 10 krzewów krzewuszki cudownej. 2.2. II część zmówienia - OSA Rzędów – wariant

rozszerzony: Budowa Otwartej Strefy Aktywności z siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem

zabaw o charakterze sprawnościowym na działce nr 68/72 k.m.4 w miejscowości Rzędów. Inwestycja

obejmuje montaż urządzeń zabawowych z ogrodzeniem, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz

urządzeń do gier edukacyjnych, wymianę części nawierzchni na brukową, trawiastą oraz nawierzchnię

amortyzującą upadek w przestrzeni strefy bezpieczeństwa urządzenia zabawowego, a także

zagospodarowanie zieleni – nasadzenia oraz modelowanie istniejącej zieleni. 2.2.1. Strefa siłowni

zewnętrznej obejmuje: 1) Montaż 6 urządzeń: a. prasa ręczna-wyciąg dolny; b. biegacz; c. stepper-

wahadło; d. wioślarz; e. jeździec; f. rowerek; 2) Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem oraz

informacją wskazującą, że obiekt powstał w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności. 3) Nawierzchnię

trawiastą. 2.2.2. Strefa relaksu obejmuje: 1) 4 ławki z oparciami o konstrukcji stalowo drewnianej

(wym. 0,65 x 1,90 m); 2) Stół do gry w szachy; 3) Grę kółko-krzyżyk; 4) Stojak na sześć rowerów

(wym. 2,25 x 0,3 m); 5) Montaż kosza na śmieci; 6) Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej; 7)

Nawierzchnię z kostki betonowej. 2.2.3. Strefa placu zabaw obejmuje: 1) Montaż 3 urządzeń: a.

metalową huśtawkę podwójną typu bocianie gniazdo (wym. 2,35 x 5,00 m); b. sprężynowiec "statek"

(wym. 0,95 x 0,5 m); c. zestaw metalowy o wym. 3,8 x 4,4 m, zawierający ślizg, wejście

wspinaczkowe, przejście tubowe, podest. 2) Ogrodzenie całości ogrodzeniem panelowym o wymiarach

ok. 6,3-10,4 x 13,5-13,9m oraz wys. ok. 1m; 3) Wykonanie oraz montaż tablicy z regulaminem; 4)

Montaż kosza na śmieci; 5) Nawierzchnię trawiastą, a strefy bezpieczne wokół urządzeń placu zabaw

wyłożone nawierzchnią bezpieczną z płyt SBS lub podobnych o grubości zależnej od wytycznych

producenta urządzenia zabawowego (zależna od wysokości upadku). 2.1.4. Wokół stref przewidziano
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nasadzenia zieleni w postaci 10 krzewów krzewuszki cudownej. 2.3. III część zmówienia - OSA

Kadłub Turawski – wariant podstawowy: Budowa Otwartej Strefy Aktywności z siłownią plenerową,

strefą relaksu na działce nr 643 k.m.1 w miejscowości Kadłub Turawski. Inwestycja obejmuje montaż

urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do gier edukacyjnych, wymianę części nawierzchni na

brukową oraz trawiastą i zagospodarowanie zieleni – nasadzenia oraz modelowanie istniejącej zieleni.

2.3.1. Strefa siłowni zewnętrznej obejmuje: 1) Montaż 6 urządzeń: a. prasa ręczna-wyciąg dolny; b.

wyciąg odwodziciel; c. prasa nożna; d. orbitrek; e. twister – wahadło – biegacz; f. wioślarz; 2)

Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem oraz informacją wskazującą, że obiekt powstał w ramach

Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym –

Otwarte Strefy Aktywności. 3) Nawierzchnię trawiastą. 2.3.2. Strefa relaksu obejmuje: 1) 4 ławki z

oparciami o konstrukcji stalowo drewnianej (wym. 0,65 x 1,90 m); 2) Stół do gry w szachy; 3) Grę

kółko-krzyżyk 4) Stojak na sześć rowerów (wym. 2,25 x 0,3 m); 5) Montaż kosza na śmieci; 6)

Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej; 7) Nawierzchnię z kostki betonowej. 2.3.3. Wokół stref

przewidziano nasadzenia zieleni w postaci 10 krzewów krzewuszki cudownej. 3. Szczegółowy opis i

zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne przedstawione zostały w dokumentacji

projektowej oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych, stanowiących załączniki nr 9, 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45111291-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

37535200-9

45112723-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
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134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-09-15

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe Przed terminem podpisania umowy Wykonawca wyłoniony w przetargu

zobowiązany jest przedstawić opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument

potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż

wartość brutto złożonej – dotyczy części I, II, i III.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie należycie wykonał i prawidłowo zrealizował co najmniej jedno zadanie o charakterze i

złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegające na: wykonaniu placów

zabaw i/lub siłowni zewnętrznych o wartości min. brutto: a) 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
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tysięcy złotych) każda – dotyczy części I i II; b) 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy

złotych) każda – dotyczy części III; z podaniem ich rodzaju, wartości brutto, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. UWAGA: Do przeliczenia

wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca

zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się

ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. 2) dysponuje osobami

odpowiedzialnymi za realizację zamówienia: osobą pełniącą funkcję kierownika budowy branży

budowlanej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie

obejmującym przedmiot zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz należeć do właściwej Izby

Samorządu Zawodowego - dotyczy części I, II, i III. W przypadku wykonawców zagranicznych,

dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w

art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn.zm).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
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SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym

postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP. 2) W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu

Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia w

zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza o

tym podmiocie informację w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1 oraz załącza odpisu z

właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej podmiotu

trzeciego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego art. 24 ust. 5 pkt

1) ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ), z załączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
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prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz

którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2) wykazu osób, skierowanych

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi (zgodnie załącznikiem nr 4 do SIWZ) wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zgodnie załącznikiem nr 5 do SIWZ); w przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy

PZP, Wykonawca w/w oświadczenie przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena ofertowa brutto 60,00

Okres gwarancji jakości 20,00

Doświadczenie Wykonawcy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:
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Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień treści umowy. 2. Zmiany

przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany

umowy mogą dotyczyć: 1) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od stron umowy,

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację; 2)

zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający;

3) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą

elementu robót budowlanych; 4) wykonania robót budowlanych innego rodzaju niż te, które zostały

przewidziane w dokumentacji projektowej lub wykonania robót pomocniczych i wspomagających; 5)

aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny; 6) zmiany wymiarów,

położenia lub wysokości części robót budowlanych; 7) zmiany w kolejności i terminach wykonywania

robót budowlanych; 8) zmiany ilości robót budowlanych lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod

warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, 9) zmian

technologicznych, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w

dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych

materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji

wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych

robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 10) konieczność zrealizowania

projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w

dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjętych w dokumentacji

projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością
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zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 11) rezygnacji

z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 30% wynagrodzenia Wykonawcy,

12) terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli: a) Wystąpiła sytuacja niezależnego od Wykonawcy

przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, b) decyzji i warunków od dysponentów mediów i innych

właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych

do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę o czas niezbędny do uzyskania

wymaganych decyzji bądź uzgodnień, c) Zaistniały niesprzyjające warunki atmosferyczne,

uniemożliwiające wykonywanie prac budowlanych w terminie, pod warunkiem, że wystąpienie takich

warunków atmosferycznych zostało udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji

zamówienia przesuwa się o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych i ich skutków,

d) Wystąpiła sytuacja wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy, o przedłużony okres dostawy, e) Wystąpiła konieczności wykonania dodatkowych badań i

ekspertyz, prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych

niniejszą umową, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, prac, f) Zaszła

konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na zaistnienie okoliczności siły wyższej,

o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, g) Zaszła konieczność wykonania

robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie

realizacji przedmiotu umowy, h) W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia

wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, powstałych z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych

elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy

opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, o okres

tych opóźnień, i) Prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.

Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy

uzgodniony z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym, 13) Zamawiający

dopuszcza również zmiany umowy wynikające z ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki

podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały

wpływ na koszty wykonania zamówienia; Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; 14) zmiany

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 października 2002r. (t.j.Dz.U.2017 poz.847) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia; 15) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
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jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, 16) kolizji z planowanymi lub

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie

zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 17) Zamawiający

dopuszcza zmiany umowy określanych, jako zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu

umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających

użyteczność przedmiotu umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie

realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do

przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót

przepisami. 5. Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze będą

robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem umowy, ale o innym charakterze niż

pierwotnie planowano. Roboty zamienne muszą odpowiadać warunkom (np. standard, funkcjonalność)

opisanym w dokumentach przetargowych; 6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w § 22

ust. 3 niniejszej umowy jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą, który zawiera: 1) opis propozycji

zmiany; 2) uzasadnienie zmiany; 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w

umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy; 4) opis wpływu zmiany na

harmonogram robót i termin wykonania umowy. 7. Zmiany, o których mowa w § 22 ust. 3 niniejszej

umowy, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1)

obniżenie kosztu wykonania robót; 2) zmiana obowiązujących przepisów prawa; 3) podniesienie

bezpieczeństwa wykonywania robót; 4) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia w wykonywaniu robót

lub przeszkody spowodowane z przyczyn niezależnych od działań Wykonawcy; 5) zaistnienie

nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo

niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających

kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 6) siła wyższa. 8. Zamawiający

dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie przetargowej, pod

warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 1) powodujące

obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy, które nie

obniżają parametrów technicznych; 2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3)

wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących

przepisów. 9. Wykonawca może dokonywać zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie

zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,

akceptującego nowe osoby; 10. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób

odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach: 1) śmierci i długotrwałej
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choroby powyżej 30 dni; 2) niewywiązywania się osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia z

obowiązków wynikających z umowy; 3) jeżeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie

zamówienia stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.

rezygnacji itp.). 11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób odpowiedzialnych za

wykonanie zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków wynikających z

umowy. 12. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia nowa osoba musi

spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-07-13, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Zamówienie jest współfinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o

charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2019r. Inne wymagane,

niezbędne dokumenty w toku oceny i badania ofert: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty

(zgodnie z załącznikiem nr 1a lub/i 1b lub/i 1c do SIWZ); 2. Kosztorys ofertowy – sporządzony na

podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót – załączniki nr 8a, 8b, 8c; 3. Stosowne
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Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze

złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 4. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 5. W przypadku powoływania się na zasoby innego

podmiotu Wykonawca składa oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się

powołuje do udostępnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z

podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (zgodnie z

załącznikiem nr 6 do SIWZ).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część I zamówienia - OSA TURAWA – wariant rozszerzony

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa

Otwartej Strefy Aktywności z siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze

sprawnościowym na działce nr 556/2 k.m.4 w miejscowości Turawa. Inwestycja obejmuje montaż

urządzeń zabawowych z ogrodzeniem, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do gier

edukacyjnych, wymianę części nawierzchni na brukową, trawiastą oraz nawierzchnię amortyzującą

upadek w przestrzeni strefy bezpieczeństwa urządzenia zabawowego, a także zagospodarowanie zieleni –

nasadzenia oraz modelowanie istniejącej zieleni. 1. Strefa siłowni zewnętrznej obejmuje: 1) Montaż 6

urządzeń: a. prasa ręczna-wyciąg dolny; b. biegacz; c. stepper-wahadło; d. wioślarz; e. jeździec; f.

rowerek; 2) Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem oraz informacją wskazującą, że obiekt powstał w

ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

– Otwarte Strefy Aktywności. 3) Nawierzchnię trawiastą. 2. Strefa relaksu obejmuje: 1) 4 ławki z

oparciami o konstrukcji stalowo drewnianej (wym. 0,65 x 1,90 m); 2) Stół do gry w szachy 3) Grę kółko-

krzyżyk; 4) Stojak na sześć rowerów (wym. 2,25 x 0,3 m); 5) Montaż kosza na śmieci; 6) Wykonanie oraz

montaż tablicy informacyjnej; 7) Nawierzchnię z kostki betonowej. 3. Strefa placu zabaw obejmuje: 1)

Montaż 3 urządzeń: a. ścieżka zdrowia (wym. 8,7 x 3,65 m); b. linarium (wym.: Ø 1,9 m, wys. 3 m); c.

zestaw metalowy o wym. 3,8 x 4,4 m, zawierający ślizg, wejście wspinaczkowe, przejście tubowe, podest.

2) Ogrodzenie całości ogrodzeniem panelowym o wymiarach 9,5 x 25 m oraz wys. ok. 1m; 3) Wykonanie
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oraz montaż tablicy z regulaminem; 4) Montaż kosza na śmieci; 5) Nawierzchnię trawiastą, a strefy

bezpieczne wokół urządzeń placu zabaw wyłożone nawierzchnią bezpieczną z płyt SBS lub podobnych o

grubości zależnej od wytycznych producenta urządzenia zabawowego (zależna od wysokości upadku). 4.

Wokół stref przewidziano nasadzenia zieleni w postaci 10 krzewów krzewuszki cudownej.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 37535200-9, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-09-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena ofertowa brutto 60,00

Okres gwarancji jakości 20,00

Doświadczenie Wykonawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część II zamówienia - OSA Rzędów – wariant rozszerzony

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa

Otwartej Strefy Aktywności z siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze

sprawnościowym na działce nr 68/72 k.m.4 w miejscowości Rzędów. Inwestycja obejmuje montaż

urządzeń zabawowych z ogrodzeniem, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do gier

edukacyjnych, wymianę części nawierzchni na brukową, trawiastą oraz nawierzchnię amortyzującą

upadek w przestrzeni strefy bezpieczeństwa urządzenia zabawowego, a także zagospodarowanie zieleni –

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4890b...

20 z 23



nasadzenia oraz modelowanie istniejącej zieleni. 1. Strefa siłowni zewnętrznej obejmuje: 1) Montaż 6

urządzeń: a. prasa ręczna-wyciąg dolny; b. biegacz; c. stepper-wahadło; d. wioślarz; e. jeździec; f.

rowerek; 2) Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem oraz informacją wskazującą, że obiekt powstał w

ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

– Otwarte Strefy Aktywności. 3) Nawierzchnię trawiastą. 2. Strefa relaksu obejmuje: 1) 4 ławki z

oparciami o konstrukcji stalowo drewnianej (wym. 0,65 x 1,90 m); 2) Stół do gry w szachy; 3) Grę kółko-

krzyżyk; 4) Stojak na sześć rowerów (wym. 2,25 x 0,3 m); 5) Montaż kosza na śmieci; 6) Wykonanie oraz

montaż tablicy informacyjnej; 7) Nawierzchnię z kostki betonowej. 3. Strefa placu zabaw obejmuje: 1)

Montaż 3 urządzeń: a. metalową huśtawkę podwójną typu bocianie gniazdo (wym. 2,35 x 5,00 m); b.

sprężynowiec "statek" (wym. 0,95 x 0,5 m); c. zestaw metalowy o wym. 3,8 x 4,4 m, zawierający ślizg,

wejście wspinaczkowe, przejście tubowe, podest. 2) Ogrodzenie całości ogrodzeniem panelowym o

wymiarach ok. 6,3-10,4 x 13,5-13,9m oraz wys. ok. 1m; 3) Wykonanie oraz montaż tablicy z

regulaminem; 4) Montaż kosza na śmieci; 5) Nawierzchnię trawiastą, a strefy bezpieczne wokół urządzeń

placu zabaw wyłożone nawierzchnią bezpieczną z płyt SBS lub podobnych o grubości zależnej od

wytycznych producenta urządzenia zabawowego (zależna od wysokości upadku). 4. Wokół stref

przewidziano nasadzenia zieleni w postaci 10 krzewów krzewuszki cudownej.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 37535200-9, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-09-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena ofertowa brutto 60,00

Okres gwarancji jakości 20,00

Doświadczenie Wykonawcy 20,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Część III zamówienia - OSA Kadłub Turawski – wariant podstawowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa

Otwartej Strefy Aktywności z siłownią plenerową, strefą relaksu na działce nr 643 k.m.1 w miejscowości

Kadłub Turawski. Inwestycja obejmuje montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do gier

edukacyjnych, wymianę części nawierzchni na brukową oraz trawiastą i zagospodarowanie zieleni –

nasadzenia oraz modelowanie istniejącej zieleni. 1. Strefa siłowni zewnętrznej obejmuje: 1) Montaż 6

urządzeń: a. prasa ręczna-wyciąg dolny; b. wyciąg odwodziciel; c. prasa nożna; d. orbitrek; e. twister –

wahadło – biegacz; f. wioślarz; 2) Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem oraz informacją

wskazującą, że obiekt powstał w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o

charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności. 3) Nawierzchnię trawiastą. 2. Strefa

relaksu obejmuje: 1) 4 ławki z oparciami o konstrukcji stalowo drewnianej (wym. 0,65 x 1,90 m); 2) Stół

do gry w szachy; 3) Grę kółko-krzyżyk 4) Stojak na sześć rowerów (wym. 2,25 x 0,3 m); 5) Montaż kosza

na śmieci; 6) Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej; 7) Nawierzchnię z kostki betonowej. 3.

Wokół stref przewidziano nasadzenia zieleni w postaci 10 krzewów krzewuszki cudownej

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 37535200-9, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-09-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena ofertowa brutto 60,00
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Okres gwarancji jakości 20,00

Doświadczenie Wykonawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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