
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

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

Prochowice: Park w Rogowie Legnickim miejscem wypoc zynku i

rekreacji na Szlaku Odry

Numer ogłoszenia: 57973 - 2014; data zamieszczenia:  19.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

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:  Park w Rogowie Legnickim miejscem wypoczynku i

rekreacji na Szlaku Odry.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

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

rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w zabytkowym Parku w Rogowie Legnickim (działka nr 103/2

obręb Rogów Legnicki) w ramach realizowanej operacji pn. Park w Rogowie Legnickim miejscem wypoczynku i

rekreacji na Szlaku Odry współfinansowany 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. Zamówienie dzieli się z dwie części: Część I -

Budowa wiaty rekreacyjnej w Rogowie Legnickim: Przedmiotem zamówienia części I jest budowa wiaty

rekreacyjnej w zabytkowym parku w Rogowie Legnickim o wymiarach 7,0x9,0m wysokość wiaty 6,33m.

Konstrukcja wiaty: fundamenty - stopy żelbetowe o głębokości posadowienia 0,90m pod powierzchnią gruntu -

posadzka przyziemna betonowa. Konstrukcja drewniana układzie głównym ze słupów w rozstawie osiowym co ok.

3,0m, płatwiami i dźwigarami dachowymi. Dach o konstrukcji drewnianej o nachyleniu 45 st. Kryty gontem

drewnianym (drewno klasy min. C30), montaż konstrukcji więźby dachowej przy pomocy łączników stalowych -

konstrukcja i wszystkie elementy powinny być zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową oraz przed korozją

biologiczną. Odwodnienie dachu rynnami półokrągłymi śr. 15cm i rurami spustowymi o śr. 12cm z blachy

ocynkowanej. Wyposażenie wiaty przewiduje się montaż stałych ławek wewnętrznych o długości 10m. W ramach
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istniejącego dojścia do wiaty przewiduje się ulepszenie istniejącej ścieżki parkowej przez stabilizacje kruszywem

łamanym - pow. ścieżki parkowej ok. 500m². Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja

stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ: - Projekt budowlany odbudowa wiaty rekreacyjnej w Rogowie Legnickim

zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę nr 327/13 z dnia 14.06.2013r. wydaną przez Starostę Legnickiego. -

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Przedmiar robót 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. - Wszystkie urządzenia i materiały, jeżeli zostały wymienione w dokumentacji projektowej z nazwy

własnej lub nazwy producenta, mogą być zastąpione innymi - równoważnymi 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. W przypadku, gdy

zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty zmian

projektowych ponosi wykonawca. Część II - Plac zabaw na Szlaku Odry: Przedmiotem zamówienia części II jest

budowa placu zabaw z bali drewnianych dla dzieci w wieku 3-14 lat w zabytkowym parku w Rogowie Legnickim

działka nr 103/2 obręb Rogów Legnicki. Przedmiot zamówienia wykonania i montażu placu zabaw składać się

będzie: 1. Ogrodzenie placu zabaw o wymiarach ok. 13,60m x 21,00m z elementów impregnowanych

drewnianych w kolorze naturalnym o wysokości ok. 100cm. Wejścia do placu zabaw 2 furtkami

samozamykającymi się położonymi po obu stronach placu. Elementy ogrodzenia montowane w ziemi za pomocą

kotew. Elementy ogrodzenia objęte są 2 letnią gwarancją. 2. Urządzenia zabawowe wraz z montażem: spełniające

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. Plac zabaw składa się z urządzeń: bujak sprężynowy jednoosobowy z płyty HDPE typu kogut, piesek,

motor, tygrysek - 2 szt. Huśtawka wahadłowa podwójna o konstrukcji drewnianej - 1 szt. Ławki drewniane bez

oparcia o dł. 1,50m -3 szt., kosze na śmieci z półwałków 60mm z wkładem wewnętrznym metalowym - 3 szt.,

zestaw zabawowy 10 elementowy z konstrukcji z drewna toczonego, w którego skład wchodzą: wieża z dachem

sześciokątnym i podestami, zjeżdżalnia, pomost wysoki, drabinka wejściowa, pomost wiszący, zjazd strażacki,

pomost średni, pomost niski, przejście rurowe, pomost stalowy. Elementy placu zabaw objęte są 2 letnią

gwarancją. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Dokumentacja

wykonania i montażu placu zabaw w Rogowie Legnickim 4. 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
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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.

6, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót tego

samego rodzaju co przedmiot niniejszego przetargu na innym zadaniu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.30.00-9, 45.26.20.00-1, 45.26.10.00-4, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 10.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający żąda wniesienia wadium wartości: a) na Część I zamówienia 1

500,00 PLN słownie: tysiąc pięćset złotych; b) na Część II zamówienia 1 500,00 PLN słownie: tysiąc pięćset

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 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: dla części I - Budowa wiaty rekreacyjnej w Rogowie

Legnickim: co najmniej 3 zamówienia w zakresie wykonania: - dwóch zadań polegających na wykonaniu

podobnych robót budowlanych, które odnoszą się do przedmiotu zamówienia polegające na budowie,

przebudowie lub remoncie drewnianych konstrukcji i pokryć dachowych o powierzchni dachu min.

80,0m2. - wykonał inne roboty, które odnoszą się do przedmiotu zamówienia polegające na budowie,
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przebudowie lub remoncie ścieżek, chodników, dróg i dojazdów lub wykonał roboty budowlane związane

z zagospodarowaniem terenów zieleni lub obiektów budowlanych. dla części II - Plac zabaw na Szlaku

Odry: min. 2 zadania o wartości min. 64 000,00 zł brutto każde z zadań w zakresie budowy,

przebudowy, remontu placu zabaw z montażem urządzeń zabawowych określających, czy roboty te

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Potencjał techniczny: 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

Potencjał kadrowy: Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który wykaże, że

do wykonania zamówienia dysponuje co najmniej osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy

posiadającą wymagane przepisami uprawnienia budowlane w zakresie zgodnym z przedmiotem

zamówienia - dotyczy wszystkich części zamówienia.

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 robót  budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób należyty oraz wskazujących,  czy 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 do 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
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uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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

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)

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) wypełniony formularz ofertowy - wg formularza A; b)

dokument/y potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę np. aktualny odpis z właściwego

rejestru, wydruk z CEIDG. c) pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy - jeżeli

uprawnienia osoby podpisującej ofertę nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt. b); d) dowód wniesienia

wadium e) kosztorys ofertowy - dotyczy tylko części I zamówienia.

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
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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 3 do SIWZ

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:  03.04.2014

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

(sekretariat).

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:  Park w Rogowie Legnickim miejscem wypoczynku i rekreacji na Szlaku Odry współfinansowany

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.

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Budowa wiaty rekreacyjnej w Rogowie Legnickim.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia części I jest

budowa wiaty rekreacyjnej w zabytkowym parku w Rogowie Legnickim o wymiarach 7,0x9,0m wysokość

wiaty 6,33m. Konstrukcja wiaty: fundamenty - stopy żelbetowe o głębokości posadowienia 0,90m pod

powierzchnią gruntu - posadzka przyziemna betonowa. Konstrukcja drewniana układzie głównym ze słupów

w rozstawie osiowym co ok. 3,0m, płatwiami i dźwigarami dachowymi. Dach o konstrukcji drewnianej o

nachyleniu 45 st. Kryty gontem drewnianym (drewno klasy min. C30), montaż konstrukcji więźby dachowej

przy pomocy łączników stalowych - konstrukcja i wszystkie elementy powinny być zabezpieczone izolacją

przeciwwilgociową oraz przed korozją biologiczną. Odwodnienie dachu rynnami półokrągłymi śr. 15cm i

rurami spustowymi o śr. 12cm z blachy ocynkowanej. Wyposażenie wiaty przewiduje się montaż stałych

ławek wewnętrznych o długości 10m. W ramach istniejącego dojścia do wiaty przewiduje się ulepszenie
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istniejącej ścieżki parkowej przez stabilizacje kruszywem łamanym - pow. ścieżki parkowej ok. 500m².

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ: -

Projekt budowlany odbudowa wiaty rekreacyjnej w Rogowie Legnickim zatwierdzony decyzją pozwolenia na

budowę nr 327/13 z dnia 14.06.2013r. wydaną przez Starostę Legnickiego. - Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót - Przedmiar robót 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. - Wszystkie

urządzenia i materiały, jeżeli zostały wymienione w dokumentacji projektowej z nazwy własnej lub nazwy

producenta, mogą być zastąpione innymi - równoważnymi 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. W przypadku, gdy zastosowanie tych

materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty zmian projektowych

ponosi wykonawca..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.30.00-9, 45.26.20.00-1, 45.26.10.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 10.07.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Plac zabaw na Szlaku Odry.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia części II jest

budowa placu zabaw z bali drewnianych dla dzieci w wieku 3-14 lat w zabytkowym parku w Rogowie

Legnickim działka nr 103/2 obręb Rogów Legnicki. Przedmiot zamówienia wykonania i montażu placu zabaw

składać się będzie: 1. Ogrodzenie placu zabaw o wymiarach ok. 13,60m x 21,00m z elementów

impregnowanych drewnianych w kolorze naturalnym o wysokości ok. 100cm. Wejścia do placu zabaw 2

furtkami samozamykającymi się położonymi po obu stronach placu. Elementy ogrodzenia montowane w ziemi

za pomocą kotew. Elementy ogrodzenia objęte są 2 letnią gwarancją. 2. Urządzenia zabawowe wraz z

montażem: spełniające 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. Plac zabaw składa się z urządzeń: bujak sprężynowy jednoosobowy z płyty

HDPE typu kogut, piesek, motor, tygrysek - 2 szt. Huśtawka wahadłowa podwójna o konstrukcji drewnianej -

1 szt. Ławki drewniane bez oparcia o dł. 1,50m -3 szt., kosze na śmieci z półwałków 60mm z wkładem

wewnętrznym metalowym - 3 szt., zestaw zabawowy 10 elementowy z konstrukcji z drewna toczonego, w

którego skład wchodzą: wieża z dachem sześciokątnym i podestami, zjeżdżalnia, pomost wysoki, drabinka

wejściowa, pomost wiszący, zjazd strażacki, pomost średni, pomost niski, przejście rurowe, pomost stalowy.

Elementy placu zabaw objęte są 2 letnią gwarancją. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

załącznik nr 2 do SIWZ Dokumentacja wykonania i montażu placu zabaw w Rogowie Legnickim 4. Informacje
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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..

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

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 10.07.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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