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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Prochowice , ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie, tel. 076 8584342

lub 8584343, faks 076 8584581.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.prochowice.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa i montaż wyposażenia terenów turystyczno-

rekreacyjnych w Lisowicach, Gromadzyniu i Rogowie Legnickim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa

i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni plenerowych w ramach budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

w trzech miejscowościach: Lisowice, Rogów Legnicki, Gromadzyń. Zamówienie składa się z elementów: 1.

Wyposażenie placu zabaw w Lisowicach - dostawa realizowana w ramach operacji pn. Rozbudowa infrastruktury

turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych Krainy Łęgów Odrzańskich w Lisowicach

współfinansowana środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

działania Odnowa i rozwój wsi. Miejsce montażu elementów placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie działki nr

281/1 obręb Lisowice Gmina Prochowice zgodnie z projektem budowlanym - projekt zagospodarowania działki

stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. W skład wyposażenia placu zabaw w Lisowicach składają urządzenia: -

Ławka bez oparcia z siedziskiem wykonanym z drewnianych krawędziaków długości min. 150cm, konstrukcja

stalowa ocynkowana malowana proszkowo osadzona na stałe w gruncie - 5 szt. - Kosz na śmieci przy każdej

ławce osadzony w gruncie kosz typu KM-3 o pojemności 45l wykonany z blachy ocynkowanej malowanej

proszkowo. Słupki metalowe malowane farbami proszkowymi osadzone w gruncie - 5 szt. - Stojak na rowery 5

stanowiskowy osadzony w gruncie na stałe. Stojak wykonany z elementów metalowych - stali węglowej
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konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją ocynkiem ogniowym i malowany proszkowo w kolorze nawiązującym

do pozostałych elementów placu zabaw - 1 szt. - Zestaw zabawowy typu STATEK PM2031 słupy pionowe

wykonane z profili metalowych o przekroju ok. 100x100mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych w kolorach

RAL (kolory do uzgodnienia na etapie realizacji). Podesty - sklejka antypoślizgowa w ramie stalowej, zjeżdżalnia -

boki metalowe, ocynkowane ogniowo i malowanych w kolorach RAL, część ślizgowa z blachy nierdzewnej, schody

- metalowe z okładziną z antypoślizgowej blachy ALU typu łezka, daszek z płyty HDPE opcjonalnie ze sklejki

obwiedziony rurką ø30mm. Ścianka wspinaczkowa z sklejki antypoślizgowej z uchwytami z tworzywa, siatka i

mostek linowy z liny PP z rdzeniem stalowym, balustrady - metalowe ocynkowane ogniowo i malowane w

kolorach RAL, pełne z płyty HDPE opcjonalnie HPL. Elementy metalowe ocynkowane i malowane wg RAL.

Ozdobne aplikacje wykonane z HDPE. Montażu na prefabrykatach betonowych. Przybliżone wymiary wys. 5,10m

x szer. 4,97m x dł. 9,99m - 1 kpl. - Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej typu: twister i wahadło, orbitek,

pylon z instrukcja obsługi urządzeń siłowni, wioślarz i wyciskanie siedząc. Urządzenia z konstrukcji nośnej

wykonanej ze stalowych rur o przekroju Ø 90 mm i grubości 3,6mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe

wykonane ze stalowych rur Ø 40 mm, grubość 2mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. Siedziska,

pedały wykonane ze stalowej blachy grubości 2 mm z otworami. Siedziska, pedały i oparcia mają być wykonane

ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). 2. Wyposażenie przystanku turystycznego Szlaku Odry w Rogowie

Legnickim działka nr 403 - według projektu zagospodarowania działki stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Dostawa realizowana w ramach operacji pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz promocja walorów Krainy

Łęgów Odrzańskich na rowerowym Szlaku Odry współfinansowana środkami Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych

projektów. W skład wyposażenia przystanku wchodzi: - Drążki do podciągania [1 szt.] - dwu poziomowe drążki

zamontowane na różnych wysokościach 0,80/1,30m - słupy z drewna toczonego rdzeniowo, sklejka

wodoodporna, nogi na metalowych kotwach. Poręcze metalowe, ocynkowane malowane proszkowo. - Huśtawka

wagowa [1 szt.]: huśtawka typu ważka o dł. 3,0m i wys. 0,75m - upadku 0,9m o konstrukcji wykonanej z drewna

(kantówka o wymiarach 12cm x 12cm) impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową - drewno malowane

specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze tik, minimalizującymi powstawanie pęknięć.

Ruchome łoże równoważni wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo, siedziska

wykonane ze sklejki liściastej wodoodpornej 18mm, pokrytej filmem fenolowym o właściwościach

antypoślizgowych, uchwyty wykonane z rurek stalowych o średnicy 28 mm, ocynkowanych oraz malowanych

proszkowo, opony samochodowe pełniące rolę odbojników - Ławka drewniana bez oparcia [1 szt.]: ławka o

zbliżonych wymiarach dł. 1,50m i szer. 0,33m, wys. 0,43m, konstrukcja ławki wykonana z drewna (kantówka o

wymiarach 10cm x 10cm) impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową, drewno malowane specjalnymi

środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze tik, minimalizującymi powstawanie pęknięć, ławka posadowiona

w gruncie na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo, siedzisko wykonane z desek o grubości 3cm. - Stół [1

szt.]: stół drewniany zbliżonych wymiarach dł. 1,50m i szer. 0,66m, wys. 0,80m, konstrukcja stołu wykonana z

drewna (kantówka o wymiarach 10cm x 10cm) impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową, drewno

malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze tik, minimalizującymi powstawanie

pęknięć, stół posadowiony w gruncie na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo, blat stołu wykonany z desek
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o grubości 3cm. 3. Urządzenia rekreacyjne miejsca wypoczynku i rekreacji w Gromadzyniu - dostawa realizowana

w ramach operacji pn. Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji oraz promocja Krainy Łęgów Odrzańskich w

Gromadzyniu współfinansowana środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach

działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów. Miejsce montażu urządzeń

rekreacyjnych Gromadzyń działka nr 78/3 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na etapie realizacji.

Urządzenia przeznaczone do montażu: - Pylon - nogi i główna konstrukcja nośna wykonana z dwóch stalowych rur

o przekroju Ø 90 mm, grubość 3,6mm. Między nogami znajdują się dwie blachy grubości 7 mm do mocowania

urządzeń po obu stronach. Między nogami znajdują się blachy grubości 2 mm na których znajduje się czytelna

instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta. - Urządzenia Orbitek i wyciskanie siedząc - konstrukcja nośna

wykonana ze stalowych rur o przekroju Ø 90 mm i grubości 3,6mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe

wykonane ze stalowych rur Ø 40 mm, grubość 2 mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. Siedziska i

pedały wykonane ze stalowej blachy grubości 2mm z otworami. Siedziska, pedały i oparcia mają być wykonane

ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). - Ławka drewniana bez oparcia [2 szt.] przybliżone wymiary dł. 1,50m wys.

0,40m wys. siedziska ok. 0,40m, belki i słupki nośne impregnowane ciśnieniowo o przekroju okrągłym i średnicy

100mm, wykonane z drewna bezrdzeniowego montowane na metalowych kotwach do gruntu; siedzisko wykonane

z desek impregnowanych. - Kosz na śmieci [2 szt.] przybliżone wymiary śr. kosza ok. 45cm, wys. ok. 0,80m;

konstrukcja kosza z belek impregnowanych ciśnieniowo o przekroju okrągłym śr. 100mm, wykonane z drewna

bezrdzeniowego montowane na metalowych kotwach do gruntu; obudowa kosza z półwałków 60mm wewnątrz

wkład metalowy. 4. Urządzenia zabawowe i siłowni plenerowej powinny spełniać wymogi w zakresie

projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy. Wszystkie elementy

urządzeń zabawowych tj. materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające

wykorzystywane do produkcji i montażu urządzeń muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia. Jakość i

bezpieczeństwo urządzeń i konstrukcji powinna być potwierdzona przez certyfikaty wydane Biura Badań i

Certyfikacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie. Elementy placu

zabaw objęte są 2 letnią gwarancją. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna dostawy i montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych. 6. Informacje dodatkowe: -

Wszystkie nakłady do wykonania całości zamówienia: robocizna, materiały i sprzęt leżą po stronie wykonawcy i

ich wartość należy uwzględnić w cenie ofertowej, która w niniejszym postępowaniu ma charakter wynagrodzenia

ryczałtowego. - Wykazane wyroby gotowe, urządzenia i materiały, z podaniem nazwy i symbolu producenta,

danych technicznych i opisów technologii, przeznaczone do wbudowania przeznaczonych w ramach prac

wykonawczych, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców

w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały podane jedynie w celu jak

najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych tzn.

takimi, które nie będą gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie tych samych

lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.
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6, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu dostaw tego

samego rodzaju co przedmiot niniejszego przetargu na innym zadaniu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 37.53.52.00-9.

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 25.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający żąda wniesienia wadium wartości: 2 000,00 PLN słownie: dwa

tysiące złotych;

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

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

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia

wykonawcy - formularz D

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki Wykonawca, który wykaże, że w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: min. 4 dostawy urządzeń zabawowych i sportowo-

rekreacyjnych z określeniem, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,

czy zostały prawidłowo ukończone w tym: - 2 zadania o wartości min. 30 000,00 zł brutto każde z zadań

w zakresie wyposażenia placów zabaw z montażem urządzeń zabawowych - 2 zadania o wartości min.

20 000,00 zł brutto każde z zadań w zakresie wyposażenia siłowni plenerowych z montażem urządzeń

sportowo-rekreacyjnych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia

wykonawcy - formularz D

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia

wykonawcy - formularz D

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia

wykonawcy - formularz D.

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 nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 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 przed 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 zasoby

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.

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej
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lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

wypełniony formularz ofertowy - wg formularza A, b) dokument/y potwierdzający umocowanie osoby/osób

podpisujących ofertę np. aktualny odpis z właściwego rejestru, wydruk z CEIDG, dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, w zakresie i na warunkach określonych w § 11 ust.4 i 5 projektu umowy, stanowiącego

załącznik nr 4 do SIWZ tj: 4. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu końcowego wykonania zamówienia,

określonego w § 3 ust.2 umowy, w sytuacji wyjątkowej, będącej następstwem zaistnienia takich okoliczności jak:

1) siła wyższa lub szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne; 2) odkrycia, znaleziska, wykopaliska;

uniemożliwiające dotrzymanie terminu umownego. 3) wystąpienie robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem

podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 4) wady w dokumentacji, wymagające dodatkowego czasu na ich

usunięcie 5. Dopuszcza się możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust.1 w

następujących przypadkach: 1) ustawowa zmiana stawki podatku VAT na dostawy objęte niniejszą umową, 2)

stwierdzenie przy odbiorze wad nie nadających się do usunięcia, gdy nie uniemożliwiają one użytkowania

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.prochowice.com/content.php?cms_id=38||menu=p7

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta i Gminy

Prochowice, 59-230 Prochowice, ul. Rynek 1, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.04.2014

godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Prochowice, 59-230 Prochowice, ul. Rynek 1, pokój 16

(sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=81...
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  zamówienie współfinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

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 Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=81...
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