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

www.bip.ozarow.pl

Ożarów: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO -

WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWA NY

MAŁY PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWICAC H W

RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

Numer ogłoszenia: 332124 - 2014; data zamieszczenia: 0 7.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie,

tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ozarow.pl

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:  OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO -

WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY MAŁY PLAC ZABAW PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWICACH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

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

opracowanie projektu budowlanego- wykonawczego na podstawie którego zostanie wybudowany mały plac

zabaw przy szkole podstawowej w Janowicach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Zakres i

wielkość realizacji robót objęty przedmiotem zamówienia obejmuje: Roboty projektowe - opracowanie projektu

budowlanego - wykonawczego, który po zaakceptowanego przez Zamawiającego zostanie przedłożony w

Starostwie Powiatowym w Opatowie ul. Sienkiewicza 17, 27 - 500 Opatów, w celu dokonania zgłoszenia robót

budowlanych na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę: zaprojektowanie zgodnie z

koncepcją Zamawiającego małego placów zabaw (o powierzchni ok. 240m2) będącego przedmiotem

zamówienia, przy zachowaniu zgodności projektowanego szkolnego placu zabaw z założeniami rządowego

programu ,Radosna szkoła. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r.

w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,

wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ( t.j.
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Dz. U. 2009r. Nr 110 poz. 915 z późn. zm.),projekt o którym mowa powyżej powinny zostać uzgodniony i

zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien

dokonać wizji lokalnej w terenie planowanego placu zabaw, zaprojektowana nawierzchnia na której zostanie

zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna amortyzować upadek dziecka, zgodnie z Polskimi Normami - PN i

europejskimi normami - EUROKODAMI, projekt wykonawczy wykonania szkolnego placu zabaw należy

opracować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z

późn. zm.), który powinny zawierać: - projekt budowlano - wykonawczy, - plan zagospodarowania terenu na

mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, - karty techniczne oraz opis sprzętu rekreacyjnego z

rysunkami poglądowymi, elementy wyposażenia placów zabaw należy projektować w konwencji naturalnej z

materiałów drewnianych (drewno klejone, impregnowane). Łańcuchy, drążki metalowe, liny sizalowe bądź liny

polipropylenowe o średnicy co najmniej 16[mm] z rdzeniem stalowym muszą spełniać obowiązujące normy w tym

zakresie. Wszystkie użyte i wbudowane wyroby budowlane przy realizacji placu zabaw powinny posiadać

stosowne aprobaty techniczne, atesty bądź deklaracje, certyfikaty zgodności wyrobu w odniesieniu do np.: -

europejskich norm zharmonizowanych wdrożonych do zbioru Polskich Norm, - europejskich aprobat

technicznych, - krajowych norm wyrobu, wdrożonych do zbioru Polskich Norm, - krajowych aprobat technicznych,

ilości wykonanych opracowań: - projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz., - wniosek o zgłoszenie robót

budowlanych - 1 egz., - całość dokumentacji należy zapisać w formie elektronicznej, założenia do programu

zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem strony internetowej:

www.radosnaszkola.men.gov.pl Roboty budowlane - wykonanie małego placu zabaw. kompleksowe wykonanie

placu zabaw, zgodnie z zatwierdzonym projektem, przedmiarem robót oraz STWiOR,umieszczonych, przy

każdym urządzeniu, czytelnych tablic informacyjnych pokazujących możliwości i sposób wykorzystania każdego

urządzenia, tak aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły

zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. tablicy zawierającej informację: SZKOLNY PLAC

ZABAW WYPOSAŻONY W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA,tablicy z regulaminem

określającym zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabawa (z uwzględnieniem w regulaminie zakazu

wprowadzania zwierząt na teren ogródka, zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów

alkoholowych, a także wnoszenia napojów i innych wyrobów spożywczych w opakowaniach szklanych) oraz

wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego

placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery

telefonów alarmowych. przekazanie Zamawiającemu gotowych do użytku obiektów wraz z dokumentacją

zawierającą atesty, aprobaty bądź też certyfikaty niezbędne do przeprowadzenia kontroli przez firmę wskazaną

prze MEN oraz rozpoczęcia eksploatacji placu zabaw..

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

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy

prawo zamówień publicznych w wysokości nie większej niż 10% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.22.00.00-6, 45.11.20.00-2, 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0,

45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.11.27.20-8, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.11.27.10-5.
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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: 10.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA 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 nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana na podstawie oświadczeń oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana na podstawie oświadczeń oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana na podstawie oświadczeń oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana na podstawie oświadczeń oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana na podstawie oświadczeń oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych

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:
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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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -

wystawione 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 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;

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
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zgodnie ze wzorem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.ozarow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Ożarowie, ul.

Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.10.2014

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 11 (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:  współfinansowany z rządowego programu Radosna Szkoła.

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
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