Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.zareby-kosc.pl

Zaręby Kościelne: Doposażenie i dostosowanie placówki wraz z wyposażeniem placu
zabaw w gminie Zaręby Kościelne. Etap II Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw ,
wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż ogrodzenia przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
Numer ogłoszenia: 253424 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby
Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, faks 086 2706200.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie i dostosowanie
placówki wraz z wyposażeniem placu zabaw w gminie Zaręby Kościelne. Etap II Zakup
wyposażenia i montaż placu zabaw , wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż
ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie
obejmuje Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw , wykonanie bezpiecznej nawierzchni
oraz montaż ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
Elementy składowe placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych: Zestaw
zabawowy : wieża z daszkiem, zjeżdżalnia ślimakowa, zjeżdżalnia prosta, liczydło duże,
skałka wspinaczkowa, wieża mała, animacja palma, trap schodki, tunel, Ważka dwuosobowa
szt. 1,Karuzela metalowa 9 osobowa szt. 1, Huśtawka podwójna wahadłowa szt. 1,
Sprężynowiec motor szt. 1, Sprężynowiec pies szt. 1, kosz na śmieci szt. 4, ławka z oparciem
szt. 3, wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw , wykonanie ogrodzenia szczegółowy
opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagania techniczne elementów
konstrukcyjnych: Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Powinny być zabezpieczone przed
korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja tj. 36 mcy, licząc od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Ponadto
powinny posiadać wysoką jakość, trwałość, estetykę, zapewnić bezpieczeństwo
korzystającym z tych urządzeń dzieci. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym

posadowiony ma być plac zabaw i zebranie na swój koszt wszelkich informacji koniecznych
do przygotowania i złożenia oferty. Montaż elementów placu zabaw zgodnie z instrukcją
montażu producenta. Urządzenia muszą być zgodne z normami PN-EN 1177 i PN-EN 1176.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania kserokopii certyfikatów lub deklaracji
zgodności potwierdzających, że urządzenia oferowane przez Wykonawcę spełniają wymogi
norm. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej...
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 45.11.27.23-9, 45.11.12.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
27.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca
wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1
PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, w ofercie muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy prawidłowo zrealizowała dwa zadanie polegające na dostawie i montażu placu
zabaw o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł. brutto każde. (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP., oceniany będzie ich łączne
posiadanie wiedzy i doświadczenia).
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22
ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP.,
oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22
ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP.,
oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22
ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP.,
oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
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;
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.4.3) 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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;
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zareby-kosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, pok. nr 10..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 06.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14,
07-323 Zaręby Kościelne, sekretariat.
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: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej..
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

