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Zespół Edukacyjny  Nr 2 
ul. Staffa 10 
65-436 Zielona Góra 

Zielona Góra, 26 maja  2011 r 
 
Sprawa ZE 2-204- 3/2011  
 
Zielona Góra:  Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy  ul. Staffa 10  przy  Szkole  
                         Podstawowej  nr 17 w Zespo le Edukacyjnym nr 2  w Zielonej Górze w ramach  
                         programu    rz ądowego ”Radosna szkoła „ 
 
                            Numer ogłoszenia :  130366- 2011  ;  data z amieszczenia: 26.05.2011r. 
                                           OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU    - ROBOTY BUDOWLANE 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES:  
  Miasto Zielona Góra – Zespół Edukacyjny Nr 2 
  ul. Staffa 10, 65-436 Zielona Góra, woj. lubuskie,  
  tel. (+48) 68 453 88 83, faks (+48) 68 453 88 84 
  Adres strony internetowej Zamawiaj ącego : www.sp17.zgora.pl 
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Szkoła . 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego:  zagospodarowanie terenu placu zabaw 
przy  ul. Staffa 10 przy Szkole Podstawowej nr 17 w Zespole Edukacyjnym nr 2 w Zielonej Górze w 
ramach programu rządowego ”Radosna szkoła „. 
 
II.1.2)  Rodzaj zamówienia : roboty budowlane 
 
II.1.3)  Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia : 
1.  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu placu zabaw przy  ul. Staffa 10  przy 
Szkole Podstawowej nr 17 w Zespole Edukacyjnym nr 2  w Zielonej Górze w ramach programu 
rządowego ”Radosna szkoła „ - fragment dz. 280/2.   
2.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 
2.1. projektem zagospodarowania terenu  stanowiącym załącznik  Nr 11 do niniejszej  SIWZ ; 
2.2. Specyfikacją Techniczną  stanowiącą załącznik Nr  12  do  niniejszej SIWZ .  
3.   W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą następujące roboty: 
a.      Przygotowanie terenu, roboty ziemne, 
b.      Przygotowanie podłoża pod nawierzchnie bezpieczne, 
c.      Wykonanie nawierzchni trawiastej, 
d.      Montaż nawierzchni bezpiecznej, 
e.      Montaż urządzeń zabawowych, 
f.       Roboty porządkowe – wywiezienie i utylizacja gruzu i ziemi. 
4.  Szczegółowy opis zakresu prac do wykonania zawiera   kosztorys ofertowy  stanowiący załącznik  
      Nr 10   do  niniejszej SIWZ .         
5.  Wszystkie urządzenia zabawowe należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta i zgodnie ze  
      sztuką  budowlaną tak aby  każde z nich posiadało wymaganą przepisami strefę bezpieczeństwa.  
      Instrukcja  montażu zostanie  przekazana  Inspektorowi nadzoru w celu umożliwienia sprawdzenia  
     zgodności  montażu. 
     Należy zastosować elementy zabawowe zgodne ze wzorem lub równoważne. 
      Pod pojęciem równoważny rozumie się element zabawowy odpowiadający pełnionej funkcji,  
     rodzaju  materiałów, bezpieczeństwu użytkowania oraz o minimalnych parametrach technicznych  
     (w stosunku do  wzoru) lub lepszych. 
6.   Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na modernizowanym placu zabaw dla  
      dzieci  muszą  spełniać wymogi formalne odpowiednie do wieku użytkowników, posiadać atesty i  
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      certyfikaty  wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytację Polskiego Centrum  
      Akredytacji, a także  spełniać wymogi norm polskich i UE: PN-EN 1176 z zastosowaniem  
      najaktualniejszych zmian . 
7.    Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Dokładne parametry techniczne urządzeń zabawowych  
         zawarte są w  specyfikacji technicznej (załącznik Nr 12 do SIWZ).  
8.    Urządzenia muszą być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi  na okres nie  
         mniejszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość, estetykę, zapewniać  
         bezpieczeństwo i   skuteczność dla korzystających z tych urządzeń dzieci. Elementy z drewna   
        malowane farbami   impregnacyjno-dekoracyjnymi.  
9.    Wszystkie urządzenia musza być oznakowane  zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów  
         bezpieczeństwa , norm EN i PN oraz przepisów Prawa Budowlanego.  
10.   Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową 
         obejmuje również: 
10.1.organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze  
          i porządkowe; 
10.2.pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
10.3.zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów; 
10.4.ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy; 
10.5.zapewnienie na terenie  budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz 
       utrzymanie  terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i wydzielenie stref 
       bezpieczeństwa; 
10.6.zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów 
        rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; 
10.7.po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 
       przedmiotu zamówienia. 
11.  Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy  
       kopię aktualnej  (opłaconej) polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie  
       prowadzonej  działalności gospodarczej  obejmującej okres i wartość  realizacji  zamówienia.  
       W przypadku, gdy  termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia  
       umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć  
       Zamawiającemu dokument o  kontynuacji ubezpieczenia. 
12. Złożenie przez Wykonawcę  oferty oznacza, że dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje  
       się  do  prawidłowego wykonania robót. W związku z powyższym nie może on uchylić  się od  
       odpowiedzialności  za nienależyte wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz  
        SIWZ. 
13. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na 
       okres 36 miesi ęcy  oraz rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję  
       o 6 miesi ęcy.         

II.1.4)  Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących: nie.   
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.27.23-9. 

II.1.6)  Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej : nie. 

II.1.7)  Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2)   CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA :  Okres w dniach: 60 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM   

Informacja na temat wadium : Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI   

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie.  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW   

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 
nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu Zamówienia nie wymaga  
posiadania    specjalnych uprawnień.  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i  doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie   
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  składania ofert do udziału w postępowaniu , a  
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej  dwóch zada ń w  
zakresie wykonania lub modernizacji lub zagospodarowania placów zabaw o minimalnej wartości  
80.000,00 zł brutto każde  ( oddzielnie dla każdego kontraktu), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty   
i miejsca wykonania oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających,  że te roboty  zostały  
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Zamawiający nie  
dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego). 
Sprawdzenie  ww. warunku udziału w postępowaniu  odbywać się będzie na podstawie przedłożonych   
przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 

Nie dotyczy 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Za spełnienie warunku   dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą  
uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia  Zamawiający uzna dysponowanie  minimum 1 osob ą  ,  
posiadającą  zgodnie  z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (  Dz. U. z 2010r. Nr 243,  
poz.1623 -tekst  jednolity )  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ści   
konstrukcyjno-budowlanej    lub odpowiadające im   ważne  uprawnienia  budowlane wydane na  
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. uprawnienia  budowlane wydane na podstawie  
wcześniej obowiązujących przepisów.          
Sprawdzenie  ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych 
przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 

Nie dotyczy 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 
ustawy, oprócz o świadczenia warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 
Nie dotyczy  
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, 
należy przedło żyć: 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia , 
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. 
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał 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.  
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej,przedkłada : 

 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący,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. 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB 
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM     

III.6) INNE DOKUMENTY 

 Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w p kt III.5) 

-     wypełniony formularz oferty wg załącznika  Nr 1 do SIWZ; 
-    oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, 
      której  wykonanie powierzy Podwykonawcom wg załącznika  Nr 7 do SIWZ;  
-     wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp w 
      załącznika  Nr 8 do SIWZ; 
-    pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt  5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach  
       innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; 
-    dokładnie wypełnione kosztorysy ofertowe ( w polskich złotych , z dokładnością do dwóch miejsc 
       po przecinku)  wg załącznika Nr 10 do SIWZ; 
-      zaakceptowany projekty umowy wg załącznika  Nr 9  do SIWZ ; 
-  pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania     
       Wykonawcy, o   ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne  : nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna : nie    

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku  do  tre ści  oferty, 
na podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy : tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian 
Zmiany dopuszczalne w zakresie przewidzianym w SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
        zamówienia :  www.bip.sp17.pl 
 
  Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia  mo żna uzyska ć pod adresem : w siedzibie 
    Zamawiającego w sekretariacie szkoły  osobiście po okazaniu dowodu wniesienia opłaty w 
    wysokości 29,60 zł. W przypadku Wykonawców zamawiających wysyłkę   SIWZ pocztą , należy  
    dokonać opłaty za SIWZ powiększoną o kwotę opłaty pocztowej w wysokości 35,10 zł na rachunek 
    bankowy nr: 82 1020 5402 0000 0502 0251 7332. Zamówienie SIWZ należy przesłać na numer  
    faks (+48) 68 453 88 84  wraz z  potwierdzeniem wniesienia opłaty. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w post ępowaniu lub ofert : 
10.06.2011 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, Zespół Edukacyjny Nr 2, sekretariat 
szkoły, ul. Staffa 10, 65-436 Zielona Góra.  
 
 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą : okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert). 
 

IV.4.16)  Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/ programu ze środków 
Unii  Europejskiej  :  nie dotyczy 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę  uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków  pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie  Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA), które miały b yć przeznaczone na  sfinansowanie  
cało ści lub cz ęści zamówienia: nie    

                                                                              

 

                                                                                            Dyrektor  

                                                                                     Jarosław Skorulski 

                                                                                           
………………………… 

                                                imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej 


