
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 183656-2011 z dnia 2011-07-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - OŜarów 

1) Roboty projektowe - opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego, który po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego zostanie przedłoŜony w Starostwie Powiatowym w Opatowie ul. Sienkiewicza 17, 27 - 500 Opatów 

w celu dokonania zgłoszenia... 

Termin składania ofert: 2011-07-19  

OŜarów: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO - 

WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE 

WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁC ĄCYCH IM. EDWARDA SZYLKI W O śAROWIE W 

RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA  

Numer ogłoszenia: 236456 - 2011; data zamieszczenia : 09.08.2011 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 183656 - 2011r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  

nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w OŜarowie, os. Wzgórze 

54, 27-530 OŜarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8611016, faks 015 8611016. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w 

OŜarowie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO 

- WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. EDWARDA SZYLKI W OśAROWIE W RAMACH 

RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1) Roboty projektowe - opracowanie projektu budowlanego - 

wykonawczego, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zostanie przedłoŜony w Starostwie 

Powiatowym w Opatowie ul. Sienkiewicza 17, 27 - 500 Opatów w celu dokonania zgłoszenia robót 
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budowlanych na wykonanie, których nie jest wymagane pozwolenie na budowę: a) zaprojektowanie 

zgodnie z koncepcją Zamawiającego duŜego placów zabaw (o powierzchni ok. 500m2) będącego 

przedmiotem zamówienia, przy zachowaniu zgodności projektowanego szkolnego placu zabaw z 

załoŜeniami 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 (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915 ze zm.), b) projekt o 

którym mowa powyŜej powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego c) przed 

przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie gdzie 

planowana jest budowa placu zabaw, d) zaprojektowana nawierzchnia na której zostanie zainstalowany 

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

normami - EUROKODAMI, e) projekt wykonawczy wykonania szkolnego placu zabaw naleŜy opracować 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze 

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

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

rysunkami podglądowymi, f) elementy wyposaŜenia placu zabaw naleŜy projektować w konwencji 

naturalnej z materiałów drewnianych (drewno klejone, impregnowane np. konstrukcja z drewna 5 

warstwowego modrzewiowego, elementy ścianki wspinaczkowej ze sklejki brzozowej, uchwyty z Ŝywicy 

epoksydowej z piaskiem kwarcowym ). Łańcuchy, drąŜki metalowe, liny stalowe bądź liny polipropylenowe 

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

Wszystkie uŜyte 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 wdroŜonych do zbioru Polskich Norm, -europejskich aprobat 

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

technicznych, g) ilości wykonanych opracowań: -projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz., - wniosek o 

zgłoszenie robót budowlanych - 2 egz., -całość dokumentacji naleŜy zapisać w formie elektronicznej, h) 

załoŜenia do rządowego programu zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji 

Narodowej pod adresem strony internetowej: www.radosnaszkola.men.gov.pl 2) Roboty budowlane - 

wykonanie duŜego placu zabaw. a) kompleksowe wykonanie placu zabaw z wyposaŜeniem w tj.: zestaw 

zabawowy ze zjeŜdŜalnią i huśtawką, most z talerzyków do balansowania, ścianka wspinaczkowa, 

huśtawka poczwórna, talerzyki do balansowania, rampa do skakania, bujak skuter, bujak podwójny delfiny, 

bujak koń, cztery ławki z oparciem i kosz na śmieci, o rozmieszczeniu zgodnie z zatwierdzonym projektem 

oraz wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno uŜytkowym i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, b) umieszczenie przy kaŜdym sprzęcie zabawowym, czytelnych tablic informacyjnych 

pokazujących moŜliwości i sposób wykorzystania kaŜdego urządzenia, tak aby osoby, pod których opieką 

dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych 
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urządzeń, c) umieszczenie tablicy zawierającej informację pn.: SZKOLNY PLAC ZABAW WYPOSAśONY 

W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO REGULAMIN - określającym zasady i warunki korzystania ze 

szkolnego placu zabaw (z uwzględnieniem w regulaminie zakazu wprowadzania zwierząt na teren ogródka, 

zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spoŜywania napojów alkoholowych, a takŜe wnoszenia napojów 

i innych wyrobów spoŜywczych w opakowaniach szklanych) oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia 

sytuacji zagraŜającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do 

dyrektora szkoły lub osoby przez niego upowaŜnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych, d) 

umieszczenie tablicy z napisem pn.: SZKOLNE MIEJSCE ZABAW WYPOSAśONE W RAMACH 

PROGRAMU RZĄDOWEGO, e) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych i przekazanie 

Zamawiającemu gotowych do uŜytku obiektów wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty bądź teŜ 

certyfikaty niezbędne do przeprowadzenia kontroli przez firmę wskazaną przez MEN oraz rozpoczęcia 

eksploatacji placu zabaw.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.22.00.00-6, 45.11.20.00-2, 45.00.00.00-7, 45.22.38.00-0, 

45.11.10.00-8, 45.11.20.00-2, 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. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, 

projekt/program: Projekt współfinansowany z Rządowego programu Radosna Szkoła. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  26.07.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

PPHU DREWNOGRÓD Robert Lis, Podzamcze ul. Źródlana 14, 26-065 Piekoszóe, kraj/woj. 

świętokrzyskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 190850,37 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I 

NAJWYśSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  219000,00 

Oferta z najni Ŝszą ceną: 219000,00 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 228990,00 

Waluta:  PLN. 
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