
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 SZKOŁ A (zaprojektuj i 

wybuduj)  

Numer ogłoszenia: 183656 - 2011; data zamieszczenia : 04.07.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

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. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zso-ozarow.oswiata.org.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Zespół Szkół Ogólnokształcących. 

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 DUśY 

PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. EDWARDA SZYLKI W 

OśAROWIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA (zaprojektuj i wybuduj). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu 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 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.), 
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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 

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) 
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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.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust 1 pkt 6 

ustawy prawo zamówień publicznych w wysokości nie większej niŜ 50% wartości zamówienia 

podstawowego 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.22.00.00-6, 45.11.20.00-2, 45.11.12.00-0, 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. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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 Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie nalezy złoŜyc oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(stanowiący załącznik do oferty). Ocena na podstawie złoŜonego oświadczenia na zasadzie 

spełnia, nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

na potwierdzenie naleŜy złoŜyć wykaz, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
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potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

jeŜeli wykaŜe, Ŝe wykonał co najmniej jedno zadanie projektowo - wykonawcze obejmujące w 

swym zakresie zaprojektowania i wykonania placu zabaw o wartości jednostkowej co najmniej na 

kwotę minimum 100.000,00 zł brutto. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument 

potwierdzający naleŜyte wykonanie zamówienia. Ocena na zasadzie spełnia, nie spełnia 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie nalezy złoŜyc oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(stanowiący załącznik do oferty). Ocena na podstawie złoŜonego oświadczenia na zasadzie 

spełnia, nie spełnia 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca wykaŜe osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 

niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. Wykonawca oświadczy, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień. Wykonawca, zobowiązany jest wykazać co najmniej po 1 osobie, posiadającej 

uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej i do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (co najmniej jedna osoba z w/w zakresu 

lub jedna osoba która posiada uprawnienia łączne. Ocena na podstawie złoŜonych dokumentów 

na zasadzie spełnia, nie spełnia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie nalezy złoŜyc oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(stanowiący załącznik do oferty). Ocena na podstawie złoŜonego oświadczenia na zasadzie 

spełnia, nie spełnia 

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 spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
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ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty 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 dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

� oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 
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6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1.Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod 

rygorem niewaŜności. 2. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w 

art. 144 ustawy PZP, w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w następujących przypadkach: 1)na uzasadniony wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez 

Zamawiającego i pod warunkiem, Ŝe zmiana ta wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć 

na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2)innych niezbędnych zmian korzystnych dla 

Zamawiającego pod warunkiem, Ŝe proponowane materiały do zamiany będą posiadały parametry i 

własności techniczne lepsze niŜ pierwotne, 3)zmniejszenia zakresu rzeczowego, konieczności wykonania 

robót zamiennych lub innych robót wynikających z konieczności zamiany zakresu robót ze względu na 

obowiązujące przepisy lub normy wynikłej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 4)okoliczności 

powodujące, Ŝe realizacja przedmiotu umowy w niezmiennej postaci stanie się niecelowa, 5)zmiany 

obowiązującego prawa powodujące, Ŝe realizacja przedmiotu umowy w niezmiennej postaci stanie się 

niecelowa, 6)okoliczności powodujące, Ŝe przedmiot umowy nie moŜe zostać zrealizowany zgodnie z 

zasadami wiedzy i sztuki inŜynierskiej (budowlanej), 7)zmniejszenie zakresu rzeczowego, konieczności 

wykonania robót zamiennych lub innych robót wynikających z konieczności zamiany zakresu robót ze 

względu na obowiązujące normy i przepisy wynikłym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 8) w 

przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót zamiennych zostanie 

pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy, 9) zmiana 

terminu przewidzianego na zakończenie robót, 10) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w 

szczególności: a) klęski Ŝywiołowe, b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, 
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uniemoŜliwiające prowadzenie robót budowlanych 11)wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 12) zmiana 

postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; 

a) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach toŜsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w 

przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego, b)przyjęcie nowszej technologii 

wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 13) w przypadku zmiany podwykonawcy. 

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 Ŝna uzyska ć pod adresem:  ZESPOŁ SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Edwarda Szylki w OŜarowie, ul. Osiedle Wzgórze 54, 27-530 OŜarów w 

sekretariacie szkoły pok. nr 20. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  19.07.2011 

godzina 10:00, miejsce: ZESPOŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Edwarda Szylki w OŜarowie, ul. 

Osiedle Wzgórze 54, 27-530 OŜarów w sekretariacie szkoły pok. nr 20. 

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:  Projekt współfinansowany z Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu 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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