Kowalewo Pomorskie: Wykonanie nowych i/lub modernizację starych placów zabaw wraz z
położeniem bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo
Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6841024, faks 056 6841071.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowalewopomorskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nowych i/lub
modernizację starych placów zabaw wraz z położeniem bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia
na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie nowych i/lub modernizację starych placów zabaw wraz z położeniem
bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia na terenie gminie Kowalewo Pom. Przedmiotowe
postępowanie dotyczy modernizacji oddziałów przedszkolnych w Gminie Kowalewo Pomorskie w
ramach projektu Przedszkole przy szkole Gmina Kowalewo Pomorskie nr: WND-POKL.09.01.0104-007/15, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
(Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji
przedszkolnej) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Zadanie Wykonawcy obejmuje: a) budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, b) budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Pluskowęsach, c) przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielkim
Rychnowie, d) budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące. Zadanie
Zamawiającego obejmuje: a) wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Wielkim Rychnowie, b) wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące, c) zapewnianie tablicy informacyjnej z regulaminem placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w Pluskowęsach..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.
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:
30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
• Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6 000
zł (sześć tysięcy złotych)..
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
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ustawy Pzp dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ustawy Pzp. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: warunek ten
zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:w ciągu ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie w zakresie budowy,
przebudowy lub remontu placów zabaw, w tym wykonanie bezpiecznej nawierzchni
elastycznej lub poliuretanowej placu zabaw o wartości minimum 180.000 zł brutto.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie przedłożonych dokumentów lub oświadczeń na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ustawy Pzp dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający

dokona oceny spełnienia tego warunku na postawie dokumentów załączonych do
oferty, stosując formułę spełnia/nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ustawy Pzp dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający
dokona oceny spełnienia tego warunku na postawie dokumentów załączonych do
oferty, stosując formułę spełnia/nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ustawy Pzp dotyczące: dysponowania odpowiednią sytuacją
ekonomiczną i finansową. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na
postawie dokumentów załączonych do oferty, stosując formułę spełnia/nie spełnia.
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 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;
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• 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;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają

określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie
pisemnej. Oferta winna zawierać wszystkie elementy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia lub dokumenty muszą być podpisane
przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania
oferty, oświadczeń lub dokumentów przez pełnomocnika (prokurenta) do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Podpisy na ofercie,
oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. Wszelkie
poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby lub osobę
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za
nieistniejącą. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być kompletna.Załączona
do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą Za zgodność z oryginałem,
datą i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcę/
uprawnionych przedstawicieli. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego.
Koperta powinna posiadać następujące oznaczenia:Nie otwierać przed dniem 05.08.2015r., godz.
10.15. Oferta na:wykonanie nowych i/lub modernizację starych placów zabaw wraz z położeniem
bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzeniem na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach
projektu Przedszkole przy szkole Gmina Kowalewo Pomorskie. Wykonawca może wprowadzić
zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak powyżej.
Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona Zmiana lub Wycofanie. Wykonawca nie może
wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania
ofert.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1. Cena - 70
• 2. Termin realizacji zamówienia - 30
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie
Zamawiającego: Gmina Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.08.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego pok. nr 2, jawne otwarcie ofert
nastąpi dnia 05.08.2015 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2..
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: w ramach projektu pn. Przedszkole przy szkole Gmina Kowalewo
Pomorskie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
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

Do pobrania:
- SIWZ wraz z Załącznikami.

