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Ogłoszenie nr 562898-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Gmina Stronie Śląskie: Budowa dwóch otwartych stref aktywności w Stroniu Śląskim na działkach
nr 437/52 i 618/4.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stronie Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 89071816500000,
ul. ul. Kościuszki 55 , 57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 117 719,
e-mail zam.publiczne@stronie.pl, faks 74 811 77 32.
Adres strony internetowej (URL): www.stronie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
http://bip.stronie.dolnyslask.pl/index,idmp,209,r,r

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiscie, za pomocą operatora pocztowego lub posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim; ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie pok. nr 15

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch otwartych stref aktywności
w Stroniu Śląskim na działkach nr 437/52 i 618/4.
Numer referencyjny: GKP.271.48.2019.JC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
wszystkie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Zamówienie składa się z dwóch części i obejmuje: Część 1 Budowę otwartej strefy
aktywności w Stroniu Śląskim przy ul. Żeromskiego na działce nr 437/52 . Część 2 Budowę otwartej
strefy aktywności w Stroniu Śląskim przy ul. Świerkowej na działce 618/4. Część 1. Budowa otwartej
strefy aktywności przy ul. Żeromskiego, polega na budowie placu zabaw, strefy relaksu i siłowni
plenerowej na działce nr 437/52 w Stroniu Śląskim. Zadanie swoim zakresem obejmuje ogrodzenie
terenu ogrodzeniem panelowym o wymiarach o wy 1,5 m o dł. ok. 74 m a także zagospodarowanie
zieleni. W ramach zadania zaplanowano montaż następujących elementów: Siłownia plenerowa:
biegacz, orbitrek, steper, wioślarz, twister, wahadło, koła tai chi, drabinka oraz prasa nożna ,
nawierzchni trawiasta. Plac zabaw: zestaw wspinaczkowy typu action4kids, fala wspinaczkowa,
huśtawka metalowa, bocianie gniazdo oraz drążek podwójny, nawierzchnia piaskowa o grubości min
30 cm i pow. ok. 171 m2 Strefa relaksu: ławka z oparciem - 4 szt., stoliki do gry w szachy i chińczyka
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– 2 szt., kosz na śmieci, tablica informacyjna, nawierzchnia trawiasta. Szczegółowo przedmiot
zamówienia opisuje opracowanie techniczne i STWiOR stanowiące (załączniki nr 7 i 9 do SIWZ).
Dopuszcza się zastosowanie rozwiazań równoważnych. Wizerunki urządzeń przedstawione w
(załączniku nr 7 do SIWZ) zostały przedstawione pogladowo, zaproponowane rozwiązanie ma
nawiązywać funkcjonalnie i wizualnie do tego przedstawionego w przedmiocie zamówienia,
Każdorazowo wraz z ofertą należy przedstawić zamawiającemu karty katalogowe/produktowe celem
weryfikacji. Część 2. Budowa otwartej strefy aktywności przy ulicy Świerkowej, polega na budowie
placu zabaw, strefy relaksu i siłowni plenerowej na działce nr 618/4 w Stroniu Śląskim. Zadanie
swoim zakresem obejmuje ogrodzenie terenu ogrodzeniem panelowym o wys. 1,5m o dł. ok. 90 m a
także zagospodarowanie zieleni. W ramach zadania zaplanowano montaż następujących elementów:
Siłownia plenerowa: biegacz, twister, wahadło, orbitrek, steper, wioślarz, koła taichi małe, pajacyk,
pociąg nóg, nawierzchnia trawiasta. Plac zabaw: zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią typu
action4kids, sześciokątna pajęczyna, równoważnia, huśtawka podwójna metalowa, nawierzchnia
piaskowa o gr. min 30 cm i pow. ok. 350 m2 Strefa relaksu: ławka z oparciem 4 szt., stoliki do gry w
szachy i chińczyka – 2 szt., kosz na śmieci, tablica informacyjna, nawierzchnia trawiasta.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje opracowanie techniczne i STWiOR stanowiące
(załączniki nr 8 i 9 do SIWZ). Dopuszcza się zastosowanie rozwiazań równoważnych. Wizerunki
urządzeń przedstawione w (załączniku nr 8 do SIWZ) zostały przedstawione pogladowo,
zaproponowane rozwiązanie ma nawiązywać funkcjonalnie i wizualnie do tego przedstawionego w
przedmiocie zamówienia, Każdorazowo wraz z ofertą należy przedstawić zamawiającemu karty
katalogowe/produktowe celem weryfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223800-4
45112000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: - w okresie trzech ostatnich lat obrotowych, w
każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w
wysokości 150 000.00 PLN w przypadku składania oferty na część 1, 150 000,00 PLN w
przypadku składania oferty na część 2, - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
ubezpieczenia 20 000.00 PLN w przypadku składania oferty na część 1, 20 000,00 PLN w
przypadku składania oferty na część 2,
Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki, jeżeli wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, • co najmniej 2
robotami budowlanymi w zakresie budowy placów zabaw o wartości minimum 75 000 zł każda
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

2019-06-18, 14:33

8 z 18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cff37d...

-oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. - zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (w ofercie wspólnej składa każdy z Wykonawców);
- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; (w ofercie wspólnej składa każdy z Wykonawców). - odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym
sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w rozdz. V pkt 1.2 lit b Zamawiający zażąda od
Wykonawcy: a) Oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym
zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres na wartość określoną przez Zamawiającego; b) Dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
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prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez Zamawiającego; W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w
zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdz. V pkt 1.2 lit c
SIWZ zamawiający zażąda od wykonawcy: a) Wykazu robót budowlanych wykonywanie w
okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z informacjami określonymi w
załączniku nr 4 do SIWZ; b) Dowodów potwierdzających (poświadczeń), że wykazane w
załączniku nr 4 do SIWZ roboty budowlane zostały wykonane należycie. W przypadku, gdy
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
powyżej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000 zł na część 1; 2 000 zł na część 2;

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
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Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji na wykonane roboty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy w przypadku: 1.1. Opóźnienia przekazana placu
budowy lub frontu robót Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 1.2. Przerw w
realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 1.3. Zlecenia robót
dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 1.4. W przypadku wystąpienia warunków
atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuowanie robót z zachowaniem reżymów
technologicznych, prowadzenie prac zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisów w tym
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru. 1.5. Wystąpienia klęsk
żywiołowych. 1.6. Wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względu na konieczność
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 1.7. Zmian spowodowanych
warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności odmienne
od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych urządzeń,
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nie ujawnionych w dokumentacji. 1.8. Zmian będących
następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez
prawo terminów wydawania prze organy decyzji, zezwoleń itp. Odmowy wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji
projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu,
którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy. Konieczności zaspokojenia roszczeń
lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lun
niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 1.9. Wstrzymania prac z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, na skutek decyzji organów uprawnionych
do wstrzymania lub przerwania robót, 1.10. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego
oraz Wykonawcy skutkujące czasową niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.
1.11 Wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje
przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie
konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania
badania archeologicznego. 1.12. Działania siły wyższej, przy czym jako siła wyższą nie będą
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traktowane: strajk osób lub firm zatrudnianych przez Wykonawcę, bez względu na sposób ich
zatrudnienia (bezpośredni czy pośredni) oraz wzrost cen, który może mieć wpływ na realizację
niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1
do 1.12 , termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 2. Dopuszcza się zmianę osób
realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami
(o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub innych
ustawach),oraz doświadczeniem zawodowym nie mniejszym niż osoby przedstawionej w złożonej
ofercie. 3. Dopuszcza się zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie: 3.1. Zmian
harmonogramu wykonania przedmiotu umowy. 3.2. Zmian zasad dokonywania odbiorów 4.
Pozostałych okoliczności powodujących zmianę umowy: 4.1. Siła wyższa uniemożliwiająca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. 4.2. Zmian obowiązujących stawek VAT. 4.3.
Rezygnacji z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę niezrealizowanej części umowy z uwzględnieniem
wszystkich spełnionych świadczeń i udokumentowanych kosztów, które Wykonawca poniósł w
związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.. 5. Dopuszcza się zmiany umowy w
innych okolicznościach określonych w art 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-05, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
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IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

Budowa otwartej strefy aktywności w Stroniu Śląskim przy ul. Żeromskiego na
1 Nazwa:

nr:

działce nr 437/52 .

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1.
Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Żeromskiego, polega na budowie placu zabaw, strefy relaksu
i siłowni plenerowej na działce nr 437/52 w Stroniu Śląskim. Zadanie swoim zakresem obejmuje
ogrodzenie terenu ogrodzeniem panelowym o wymiarach o wy 1,5 m o dł. ok. 74 m a także
zagospodarowanie zieleni. W ramach zadania zaplanowano montaż następujących elementów: Siłownia
plenerowa: biegacz, orbitrek, steper, wioślarz, twister, wahadło, koła tai chi, drabinka oraz prasa nożna ,
nawierzchni trawiasta. Plac zabaw: zestaw wspinaczkowy typu action4kids, fala wspinaczkowa,
huśtawka metalowa, bocianie gniazdo oraz drążek podwójny, nawierzchnia piaskowa o grubości min 30
cm i pow. ok. 171 m2 Strefa relaksu: ławka z oparciem - 4 szt., stoliki do gry w szachy i chińczyka – 2
szt., kosz na śmieci, tablica informacyjna, nawierzchnia trawiasta. Szczegółowo przedmiot zamówienia
opisuje opracowanie techniczne i STWiOR stanowiące (załączniki nr 7 i 9 do SIWZ). Dopuszcza się
zastosowanie rozwiazań równoważnych. Wizerunki urządzeń przedstawione w (załączniku nr 7 do
SIWZ) zostały przedstawione pogladowo, zaproponowane rozwiązanie ma nawiązywać funkcjonalnie i
wizualnie do tego przedstawionego w przedmiocie zamówienia, Każdorazowo wraz z ofertą należy
przedstawić zamawiającemu karty katalogowe/produktowe celem weryfikacji.
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 45223800-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

Budowa otwartej strefy aktywności w Stroniu Śląskim przy ul. Świerkowej na
2 Nazwa:

nr:

działce 618/4.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa
otwartej strefy aktywności przy ulicy Świerkowej, polega na budowie placu zabaw, strefy relaksu i
siłowni plenerowej na działce nr 618/4 w Stroniu Śląskim. Zadanie swoim zakresem obejmuje ogrodzenie
terenu ogrodzeniem panelowym o wys. 1,5m o dł. ok. 90 m a także zagospodarowanie zieleni. W ramach
zadania zaplanowano montaż następujących elementów: Siłownia plenerowa: biegacz, twister, wahadło,
orbitrek, steper, wioślarz, koła taichi małe, pajacyk, pociąg nóg, nawierzchnia trawiasta. Plac zabaw:
zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią typu action4kids, sześciokątna pajęczyna, równoważnia, huśtawka
podwójna metalowa, nawierzchnia piaskowa o gr. min 30 cm i pow. ok. 350 m2 Strefa relaksu: ławka z
oparciem 4 szt., stoliki do gry w szachy i chińczyka – 2 szt., kosz na śmieci, tablica informacyjna,
nawierzchnia trawiasta. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje opracowanie techniczne i STWiOR
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stanowiące (załączniki nr 8 i 9 do SIWZ). Dopuszcza się zastosowanie rozwiazań równoważnych.
Wizerunki urządzeń przedstawione w (załączniku nr 8 do SIWZ) zostały przedstawione pogladowo,
zaproponowane rozwiązanie ma nawiązywać funkcjonalnie i wizualnie do tego przedstawionego w
przedmiocie zamówienia, Każdorazowo wraz z ofertą należy przedstawić zamawiającemu karty
katalogowe/produktowe celem weryfikacji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 45112000-5, 45223800-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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