
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.urzad.przywidz.pl 

 

Przywidz: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw w 
miejscowościach: Przywidz, Borowina, Sucha Huta i Marszewska Góra. 
Numer ogłoszenia: 173404 - 2012; data zamieszczenia: 25.05.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. 
pomorskie, tel. 058 6825146, faks 058 6825225. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzad.przywidz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Przywidz, Borowina, Sucha 
Huta i Marszewska Góra.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 
zamówienia dotyczy: wykonania czterech placów zabaw w miejscowościach: dz. nr 162/199 
obręb Przywidz, dz. nr 165 obręb Marszewska Góra, 89/5, 89/6 obręb Sucha Huta, 292,293 
obręb Borowina. 2. Zakres prac: - roboty ziemne, - wykonanie nawierzchni amortyzujących w 
strefach bezpieczeństwa, - wykonanie alejek i placów z kostki brukowej - wykonanie 
ogrodzenia, - dostawa i montaż urządzeń na place zabaw. Jeśli w dokumentacji technicznej 
wprowadzone zostały nazwy własne materiałów lub produktów zamawiający dopuszcza 
zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych pod warunkiem 
posiadania przez te materiały i produkty parametrów technicznych nie gorszych od 
wskazanych. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za 
wady. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i 
przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy jako należycie wykonanego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik A Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Załącznik B Opisy techniczne Załącznik C 
Projekty budowlane Załącznik D Przedmiary robót 45100000-8 przygotowanie terenu pod 



budowę 45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 37500000-3 gry i 
zabawki, wyposażenie placów zabaw 45342000-6 wznoszenie ogrodzeń. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.27.23-9, 37.50.00.00-3, 
45.34.20.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.08.2012. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium 
w wysokości: 8 000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednym lub kilku następujących 
formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze poręczeniem pieniężnym; c) 
gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskich Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez 
Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała 
data wpływu środków na jego rachunek. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 
Przywidz w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim nr 65833500030112371220000002, 
z podaniem tytułu: wadium - place zabaw. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych 
formach określonych w pkt.2, dokument wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z 
ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. 
Oryginalne dokumenty wadium będą zdeponowane w kasie Urzędu Gminy w Przywidzu. 6. 
Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej 
formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje wykluczeniem 
wykonawcy z postępowania. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub 
gwarancji, Zamawiający wymaga aby w swojej treści zawierało zobowiązanie do 
bezwarunkowej zapłaty całości sumy wadium na pierwsze żądanie zamawiającego oraz 
przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach 
określonych w ust. 8 i 9. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje 
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 
art. 26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 25 ust.1 
ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego 
stronie. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania 



umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie 
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 10. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9, niezwłocznie zwróci wykonawcom 
wniesione wadia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się 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 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 w 
niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jako 
wykonawca lub podwykonawca roboty budowlane polegające na wykonaniu 
co najmniej dwóch placów zabaw o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł 
brutto łącznie, z czego minimum jeden plac zabaw na kwotę nie mniejszą niż 
100 000,00 zł brutto. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 
przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek 
dotyczący dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem 
technicznym Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 
oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje: - co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji 
kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 
finansowej Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 
oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 
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 dla 
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 

• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, 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, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• 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 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• inne dokumenty 
certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami PN-EN 1176-(1-11):2009 oraz PN-
EN 1177:2009, dla urządzeń i nawierzchni 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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 będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje następujące warunki dokonania 
zmian postanowień niniejszej umowy: 1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku, gdy 
zmiana wynika: a) ze zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych 
rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; b) ze zmiany przepisów 
powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, c) 
wykopaliskami uniemożliwiającymi wykonywanie robót, d) wystąpieniem siły wyższej, 2) 



zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zmiany będącej następstwem okoliczności 
lezących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymania robót przez 
Zamawiającego, b) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), 3) zmiana osób 
reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 4) zmiana osób wymienionych w 
umowie, przy pomocy których Zamawiający lub Wykonawca realizują przedmiot umowy 
(śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe), pod warunkiem, że osoby te będą 
spełniały wymagania określone w SIWZ, 2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być 
dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w ust. 1 i wymagają pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.urzad.przywidz.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 
Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.3. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  11.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz 
pok. 2.3. 

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:  Przedmiot umowy objęty jest dofinansowaniem w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i rozwój wsi. Umowa z dnia 
23.09.2011r. Nr 00113-6930-UM1130135/11 o udzielenie dotacji na dofinansowanie ww. 
zadania.. 

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 

 
 


