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oGŁoszENIE o ZAMOWIENIU - roboty budowlane
Zamieszęa nie ogłoszen ia : obowiązkowe

ocroszrnrr DoTYCZY: Zamówienia publicznego

SEKCIA I : ZAMAWIA.IACY

r.1) NAZWA I ADRES
Nazwa: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe
Adres pocztowy: ul. Radomska 7
Miejscowość: Gózd
Kod pocztowyz 26 - 634 Gózd
Województwo: mazowieckie
Tel.: 48 320 23 57
Fakr 48 320 23 57
Adres strony internetowej zamawiającego : www.bip.9ozd.pl

\-- 
I.2) RoDzA' ZAMAWIAJĄCEGo : Administracja samoządowa

SEKCIA II : PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

il.l) ooKREśLENIE PRzEDMIoTu ZAMÓWIENIA
il.1.1) Nazwa nadana zamówieniu ptzez zamawiającego: ,,Utwotzenie placów zabaw w tamach
ządowego ptogtamu ' Radosna Szkoła" pzy PSP w Podgóze, PSP w Goździe i Zespole Szkoł
ogólnokształcących w MaĘczynie
u.L2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

' 1.Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj
( w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz

- załączony do niej program funkcjonalno _ uzytkowy, koncepcj ę zamawiającego)
trzech zadań pn. :

Zadanie I - Utworzenie placu zabaw w ramach rządowego programu ,, Radosna Szkoła''
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze .

ZadanieII - Utworzenie placu zabaw w ramach rządowego programu,, Radosna Szkoła''
przy Publicznej Szkole Podstawowej w GoŻdzie, ul. Starowiejska l30 .\-_ Zadanie III _ Utworzenię placu zabaw w ramach rządowego programu ,, Radosna Szkoła''
przy Zespole Szkół ogólnokształcących w l\'Iałęczynię. ul. Szkolna ó4 .

2.Zakres prac składający się na przedmiot zamówienia do Wykonania W ramach
każdego zadania obejmuje w szczególności :

2.t.Zamawiający \ilymaga wykonania dokumentacji projektowej w następujących

l ff#fi fł!13fi3;łą,iif;x: ia:TI; * Rob ót _ 4 e gz,do każd ej szkoły,
przedmiary robót _ l kpl. do każdej szkoły,

; T::fi lJ:iJ-l1}: *;;# ;lJiJ .T,5i'dej 
szkoły

'Przędmiot zamówienianaleŻy zaprojektować i wykonaó zgodnie z programem rządowym

o,Radosna Szkoła'' Rozporządzęnięm Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009 r.

Nr l l0 poz. 9l5) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki' wychowania i opieki w klasach I - IIl
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia, w szczególności
w zakresie:



urądzeń Zabawowych, które zostaną zainstalowane na placach zabaw tj. ich zgodności z
normami bezpieczeństwa PN-EN 1176:2008, PN-EN 1177:2008, PN-EN |t76,200g,
PN-EN ll77:2009
wymiarów i rodzaju nawierzchni na której zostanie ten sprzęt zainstalowany _ sztuczna
nawierzchnia bezpieczna musi posiadać certyfikat jednoznacznie określający zakres jej
zastosowania (max wysokość upadku)'

Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić: zagospodarowanię tęrenu placu zabaw oraz
wizualizację umiejscowienia wybranych do sporządzenia projektu przykładowych urządzeit
zabawowych.
1) montaŻurządzeń i elementów wchodzących w skład stanowisk placu zabaw

i jego uruchomienie,
2) przekazanie Zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją

zawierającąatesty, certyfikaty, deklaracje zgodności niezbędne do rozpoczęcia
eksploatacji.

ponadto w zakres zadania wchodzi:

1) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy.
2) Demontaż istniejacych urzadzeń.
3) Pełna obsługa geodezyjna w trakcie reallzacj zadaniawrazZ 4 egz. inwentaryzacji

powykon aw czej zadania.
4) Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót,

oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb.
5) KtŻdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie

i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.
6) Po zakończęniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż

ob iektów tymczasow y ch or az uporządkowan i e teren u,
7) Dostawa matęriafu do realizacji zamówięnia objętego postępowaniem.
8) Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w nalezytym porządku (zgodnie z art.20,

ust. l2 ustawy zdnia2l marca 1985 r. o drogach publicznych-Dz.lJ. z2O0Or.Nr 71,
poz. 838 z późniejszymi zmianami),

oraz wszelkie inne prace nie objęte SIWZ i w programie funkcjonalno _ uzytkowym,
a konieczne do wykonaniaze względu na sztukę budowlaną.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w Programie Funkcjonalno_
UĄltkorvym, Koncepcji Zamawiającego stanowiącym załącznik do SIWZ.
{IWAGA:
Wykonawca obowiązany jest:
a) w ciągu maks. 14 dni od dnia zawarcia umowy wykonać i przekazać Zamawiającemu

do zaopiniowania ostateczną koncepcję architektoniczną, dla każdego zadania
oddzielnie. Koncepcja musi zawierać część opisową, plan zagospodarowania placu
zabaw ( w tym rozmieszczenie urządzeń ze strefami bezpieczeństwa, przekrój z
opisem warstw), wykaz urządzeń przezn^czonych do montażu, oraz ich kolorowe
ilustracje, np. zdjęcia, rysunki itp. ( wszystkie urządzenia muszą spełniać warunki
okreŚlone w programie funkcjonalno - urytkowym i koncepcji Zamawiającego).
Zamawiający w ciągu 3 dni zaopiniuje w/w koncepcję,

b) przekazać kompletną dokumentację projektową w terminie maks. 30 dni od dnia
zawarcia umowy ( w/w dokumentacja musi uwzględniać ewentualne uwagi zgłoszone
przez Zamaw iającego w doku m en cie opin iuj ącym ko ncepcj ę a rc h itekto n iczn ą),

c) Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy mapy zasadnicze w skali 1:500,
oraz mapy sytuacyjne w skali I : 5000,

d) Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia _ w imieniu Zamawiającego - rozpoczęcie
robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu
ul. Domagalskiego7 ( Wykonawca uryska odpowiednie upóważnienie do dokonania
wlw zgłoszenia).



3. Wykonanie robót budowlanych.
_ Roboty budowlane naleŻy wykonaó zgodnie z ptzygotowaną dokumentacją projektową

oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiąującymi normami, sztuką
budowlaną przepisami BHP' ppoż..

_ Wykonawcazobowiązany jest zapewnić system wielozmianowy, jeżeli będzie taka
konieczność, celem dotrzyman ia term inu wykon ania zadania.

_ Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do
przedstawienia dla organu nadzoru budowlanego w cęlu zgłoszenia zakończenia robót,
w tym dokumęntację powykonawczą.

_ Wykonanie robót będzie się uwazaó za zakonczonę - odbiór ostateczny, jeŻe|i odbiór
nastąpi bez usterek i organ nadzoru budowlanego nie wniesie zastrzeŻęn. Do wykonania
zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyó materiałów gwarantujących odpowiednią
jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom
materiałów przyj ętych w projekcie.

- UŻyte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej materiały (o nazwach handlowych tam
zawartych) nie sąobowiązujące. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem
mąteriąłów równoważnych do mąteriąłów tam wymienionych pod warunkiem, że ich
parametry będą odpow i adały parame trom te chni czno - uĘtkowym okre ślonym

\_ w programiefunkcjonalno-użytkowym.
_ Materiały stosowane przęz Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy muszą

byó fabrycznie nowe w I gatunku i odpowiadaÓ, co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnię z art. 10 Ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlanę, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom
określonym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy
oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do
uzytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolęnie na

' zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
_ Wykonawcazabezpieczy składowanętymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia

do czasu ich wbudowaniaprzed zniszczęniem, uszkodzęniem lub utratąjakości,' 
właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

- Wyroby budowlane uzyte do wykonania robót musząodpowiadaó wymaganiom
okeślonym w obowiązujących przepisach :

a) ustawy z dnia ló kwietnia 2004 t. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.88l
zdnia 30 kwiętnia 2004 t.).

\-- b) ustawy zdniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156 poz.l I l8 z 2006 r.).
4. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboĘ budowlane, sztuczną

nawierzchnię bezpieczną, oraz urządzenia placu zabaw i urządzenia malej
architektury na okres określony w formularzu ofertowym ale nie mniej niż 36
miesiące.

5. Zamawiający dopuszczamoŻliwośó dokonania wizji lokalnej przed terminem
składania ofert. Wykonawca w trakcie wizji lokalnej winien zapoznaĆ się z miejscem
realizacji zamówienia celem uwzględnienia w cenie oferty wszelkich innych prac
nie objętych niniejszą sIwZ a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę
budowlaną oraz do poniesienia dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu
zamówienia. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art.l l ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( poniżej 4 845 000 euro) .

II.1.4) Cry przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie



u.1.5) WSPóLNY sŁoWNIK ZAMoWIEŃ (cPv) i 45112723-9,37535200-9 ;

71000000-8 ; 45Ż23800-4 .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferĘ częściowej : nie
II.1.7) Cry dopuszcza się złożenie oferĘ wariantowej : nie

II.2) czAs TRWANIA zAMoWIENlA LuB TERMIŃ WYKoNANIA2)
data zakończenia: 31. 10.2011 r.

SEKCIA III: INFORII'IACIE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FTNANSOVVYM I TECHNTCZNYM

ilLl) WADTUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IrI.2) zj'L[CZR[
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFoRMAclA o ośWIADczENIAcH LuB DoKuMENTACH' JAKIE MAJĄ DosTARczYć
W\lKoNAWcY W cELu PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARuNKoW UDZIAŁU w
PoSTĘPoWANIU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLuCZENIU NA PoDSTAWIE ART. 24 UsT. 1
USTAW]T
III'4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o któlych mowa
w aŃ. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłołć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie aft. 24 ust. I
ustawy, należy przedłożyć:

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

. aktualny odpis z właściwego Ęestru, jezeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. I pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeft, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

. aktualne zaświadczenie właściwąo naczelnika uzędu 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 pzed 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
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, pzedkłada także
dokumenty doĘczące tego podmiotu w zakresie Wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt' Iil.Ą.2.

III.4.3) DokumenĘ podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedziĘ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, paedkłada:
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
pzed 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 pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaląłych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące pzed 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, któĘ dokumenĘ doĘczą ń zakresie ot<reślońvńiv urt.źł u't.r pkt. 4 - B
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięry przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone pzed notariuszem, właściwym organem sądowym, aominiitiałjnym albo
organem samonądu zawodowego lub gospodarczego ddpowiednio miejśca zamieszkańia osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscó zamieszkania,1ezóli w miejscu zamieszkania
osoby lub ! kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zjmieszkania nie wyJa;e slę
takiego zaświadczenia'

ilI.s) INFORMAC'A o DoKUMENTACH POTWIERDZAJACYcH' żr orrRoweNE D95TAWY,
UsŁuGI LuB RoBow BuDoWLANE oDPoWIADA'Ą oKREsLoNYM WYMAGANIoM
W zakresie potwierdzenia, że oferowan_e 9o9tu*v' usługi lub roboĘ budowtine odpowiadają
określonymi wymaganiom należy przedłoĘćz
. Certyfikaty bezpieczeństwa dla wządzeń zabawowych wystawione w oparciu

o aktualnie obowiązujące wersje norm bezpieczeństwa PN_EN t 176 części l - l l,
PN-EN I t77 (2008,2009).

' Deklaracje zgodności dlaurządzeń małej architektury wystawione w oparciu o aktualnię
obowiązujące wersje norm bezpieczęństwa PN-EN l176 częścil_l l,
PN-EN 1 t77 (2008,2009).

o KartY techniczne zawierające zdjęcia/rysunki oraz szczegółowe opisy urządzeń.
' Wizualizacja placu zabaw z umiejscowienięm urządzen, zaznaczeniem stref

bezpieczeństwa, rzutam i bocznym i z zaznaczonvm i wysokościami, kształtem
i wymiarami placu zabaw.

rlr.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenĘ niewymienione W pkt III.4) atbo w pkt III.5)

l.DokumenĘ z którego wynika upoważnianie wykonawcy do podpisania oferĘ lub pełnomocnictwo
do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

2'oświadczenie o spełnianiu warunkÓw udziału w postępow aniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza s!ę możliwość ubiegania się o zamówienie publiene Ętko dla
wykonawców, u których ponad 50 o/o pracowników stanowią osoby nlepeińósprawne : nie

SEKCIA IV: PROCEDURA

rv.l) TRYB UDZIELENTA ZAMOWTENTA
ry.1.1) Tryb udzielenia zamówienia : pzetarg nieograniczony
IV. 2) KRYTERTA OCENY OFERT
Iv.2.1) Kryteria oceny ofeń: Najniższa cena
lv.2.2) Cry przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie
rv.3) ZMTANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści oferĘ,
na podstawie któĘ dokonano wyboru wykonawcy : nie
IV.4) rN FORMACTE ADMINTSTRACYJNE
Iv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www'bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uryskać pod adresem:
Ze{{d Ekonomiczno Administracyjny Szkoł w Goździe ul. Radomika 7,26 _ 634 Gozd pok. 102
Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Data:04.08.2011 godzina: 09:50
Miejsce: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkoł w Goździe ul. Radomska 7, 26 _ 634 Gozd pok. 102
Iv.4.5) Termin związania ofeftą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Iv.4.16) Informacje dodatkowe, W tym doĘczące finansowania lrojektu/programu ze
śrcdków Unii Europejskiej : nie



l|l-4.L7) Cry przewiduje się u,nieważnienie postępowania o udzielenie zamówienla,
w przypadku nieprzyznania śńdków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oiaz
niepodIegających zwrotowi środków z pomocy udzietonej przez państr,vi cźłonkowskie
Eurcpejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' rtóre miiły być przeznaqzone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia : nie

Gózd, dnia 20.07.20t1' r.


