Ogłoszenie nr 537336-N-2020 z dnia 2020-05-12 r.
Gmina Mikołów: Zaprojektowanie i wybudowanie centrum rekreacji i zabaw dla
najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ulicy Miodowej w Mikołowie
(Budżet Obywatelski)
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
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 Mikołów, krajowy numer identyfikacyjny
27625763000000, ul. Rynek 16 , 43-190 Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks 323 248 400.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mikolow.eu
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)
Tak
www.bip.mikolow.eu
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.mikolow.eu
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:
pisemnie
Adres:
43-190 Mikołów, Rynek 16
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
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wybudowanie
centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ulicy
Miodowej w Mikołowie (Budżet Obywatelski)
Numer referencyjny: PN-16/2020
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:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
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: 3.1. Zakres zamówienia obejmuje: Przewiduje się
zaprojektowanie i wybudowanie centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem
odpoczynku dla rodziców przy ulicy Miodowej w Mikołowie, obejmujące zakresem
zaprojektowanie i zgłoszenie robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej oraz
wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą, montażem i wykonaniem: • 1 huśtawki
wahadłowej z siedziskiem typu bocianie gniazdo, • 1 zestawu zabawowego – linarium, • 1
zestawu zabawowego – równoważnia, • 2 ławek z oparciem, • 1 tablicy informacyjnej z
regulaminem, • podłoża piaszczystego amortyzującego upadki, wraz z obrzeżami na
podbudowie betonowej – ok. 220m2. Inwestycja zlokalizowana będzie w Mikołowie przy ul.
Miodowej 2, na części działki o nr 1014/136 na terenie objętym zapisem w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego B1MNU, tj. tereny zabudowy mieszkaniowousługowe o niskiej intensywności zabudowy (brutto). Proponowana lokalizacja inwestycji,
mapka z przeznaczeniem terenu w m.p.z.p. oraz mapka ewidencyjna znajduje się w
załączniku Nr 1, 1a, 1b. W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować nowe elementy
spełniające minimalne wymagania opisane poniżej, po uprzednim wykonaniu dokumentacji
projektowej i zgłoszeniu wniosku do organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Podstawowe informacje: • Urządzenia te powinny być montowane w sposób zgodny z
instrukcją producenta urządzenia. • Urządzenia powinny być rozmieszczone z zachowaniem
stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami określonymi również przez producenta. •
Urządzenia mają być nowe i dopuszczone do stosowania na zewnątrz. • Urządzenia te mają
być stabilnie przymocowane do betonowych fundamentów dobranych wymiarowo do
zastosowanych urządzeń (klasa, wodoodporność i mrozoodporność betonu zgodnie z
instrukcją producenta i warunkami gruntowymi). • Nawierzchnie na placu zabaw powinny
amortyzować upadki i być dostosowane do zastosowanych urządzeń. • Zainstalowane
urządzenia powinny posiadać co najmniej 2 letni okres gwarancji, powinny być wykonane z
bezpiecznych i trwałych materiałów oraz mają posiadać aktualną deklarację
zgodności/właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodne z Polskimi Normami / Aprobaty
Techniczne/Oceny techniczne oraz mają spełniać warunki bezpieczeństwa określone m.in. w
następujących normach: PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
– Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań PN-EN 1176-2+AC:2020-01
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów
zabaw i nawierzchnie – Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i
metody badań urządzeń kołyszących PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposażenie placów
zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 10:
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń

do zabawy PN-EN 1176-11: 2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 11:
Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci
przestrzennej PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki –
Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia. Zakres robót budowlanych ma obejmować: •
przygotowanie terenu (niwelacja – teren zróżnicowany wysokościowo; oczyszczenie z
kamieni), • regulacja istniejącej studzienki kanalizacyjnej – 1 szt., • wykonanie betonowych
fundamentów pod urządzenia zabawowe, • wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej o
powierzchni ok. 220 m2 wraz z miękkimi obrzeżami na podbudowie betonowej, • wykonanie
(uzupełnienie i pielęgnacja) nawierzchni bezpiecznej trawiastej o powierzchni nie mniejszej
niż 42 m2, • dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury.
Rozwiązania materiałowe powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Szczegółowy opis zamieszczono w programie funkcjonalno – użytkowym.
II.5) Główny kod CPV: 45233200-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212140-9
71220000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 48780,49
Waluta:
PLN
(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:
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Do 4 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) dysponuje minimum
1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniami w
specjalności architektonicznej lub w specjalności konstrukcyjno - budowlanej b) w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na:
wykonaniu placu zabaw dla dzieci o wartości min. 30 000,00 zł brutto, Zamawiający
określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
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:
Tak
Informacje dodatkowe: 5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o
których mowa w pkt 5.1.2. niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Z treści zobowiązania o
udostępnieniu zasobów finansowych, musi jednoznacznie wynikać, że udostępnienie będzie
miało realny charakter, w szczególności realność udostępnienia zasobów finansowych
najpełniej będzie przedstawiać podwykonawstwo lub kumulatywne przystąpienie do długu,
czyli podmiot udostępniający zobowiązuje się względem wykonawcy do spełnienia
świadczenia na rzecz zamawiającego z takim skutkiem, że zamawiający będzie mógł żądać
bezpośrednio od udostępniającego zasób spełnienia zastrzeżonego świadczenia i wypełnienia
wszystkich innych zobowiązań. 5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5.4. Zamawiający jednocześnie
informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej (pkt 5.2.) wystąpi wyłącznie w
przypadku kiedy: 5.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. 5.4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 12-23. 5.4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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:
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:
6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Wykazu osób, o których mowa w pkt 5.1.2. a)
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności,
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie
czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) Wykazu
potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedną
robotę budowlaną polegającą na wykonaniu placu zabaw dla dzieci o wartości min. 30 000,00
zł brutto, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz,
którego robota ta została wykonana, wraz z załączeniem dowodów określających czy ta
robota została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została
wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym
dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz, którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. W momencie składania ofert żaden wykonawca nie jest w stanie
złożyć takiego oświadczenia, ponieważ nie zna listy wykonawców, którzy oferty złożyli. Z
tego względu oświadczenie o grupie kapitałowej złożone wraz z ofertą nie zwalnia
wykonawcy od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na
stronie internetowej zamawiającego.
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 żąda wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych
00/100), nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art.
45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu
Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042
Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w
oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej

równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium
w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty
kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia
oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia
wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że
nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn
leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w
pieniądzu uważa się wadium znajdujące się (zaksięgowane) do upływu terminu składania
ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert),
na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że
wadium nie zostało skutecznie wniesione. W treści przelewu bankowego lub gwarancji należy
zamieścić informację o numerze postępowania i nazwie postępowania. O ile wnoszący
wadium nie jest podmiotem, który składa ofertę należy w treści przelewu lub gwarancji
wskazać na rzecz kogo wadium zostaje wniesione. W przypadku braku możliwości ustalenia,
w czyim imieniu zostało wniesione wadium lub jakiego postępowania dotyczy, skutkować to
będzie odrzuceniem oferty.
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:
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:
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) Nie
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:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
Rodzaj materiału konstrukcji linarium
14,00
Rodzaj materiału konstrukcji równoważni 13,00
Rodzaj materiału konstrukcji huśtawki 13,00
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:
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:
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. Zamawiający przewiduje następujące warunki zmiany umowy: 1) Zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu umownego, na podstawie aneksu do
umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z
okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest
przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a) natrafieniem na
przeszkody podziemne, których na etapie opracowywania projektu nie można było
przewidzieć (np. nie zinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane odcinki sieci
podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy), b) siłą wyższą. Strona
występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania

zaistnienia przesłanek opisanych w art. 144 ustawy, wniosek o zmianę umowy musi mieć
formę pisemną z podaniem podstawy prawnej dokonania zmian i zawierać dokumenty
potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujące wydłużeniem terminu realizacji robót, w
szczególności, dokumentacji fotograficznej obrazującej zaistniałe na placu budowy
okoliczności stanowiące podstawę do wnioskowania zmiany terminu
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: 2020-05-29, godzina: 10:00,
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
> Oferta powinna być złożona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. 13.1. Cena: 60 pkt
13.2 Jakość: 40 pkt a) Rodzaj materiału konstrukcji równoważni: • jeśli wykonawca zaoferuje
wykonanie konstrukcji równoważni z drewna klejonego warstwowo impregnowanego i
malowanego farbami tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV – 0 pkt • jeśli
wykonawca zaoferuje wykonanie konstrukcji równoważni ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo – 13 pkt b) Rodzaj materiału konstrukcji huśtawki: • jeśli wykonawca zaoferuje
wykonanie konstrukcji huśtawki ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo – 0 pkt • jeśli
wykonawca zaoferuje wykonanie konstrukcji huśtawki ze stali nierdzewnej – 13 pkt c)
Rodzaj materiału konstrukcji linarium: • jeśli wykonawca zaoferuje wykonanie konstrukcji
linarium ze stali ocynkowanej – 0 pkt • jeśli wykonawca zaoferuje wykonanie konstrukcji
linarium ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo – 10 pkt • jeśli wykonawca zaoferuje
wykonanie konstrukcji linarium ze stali nierdzewnej – 14 pkt Punktacja wg wzoru: CN/CO x
60 pkt + dodatkowa ilość pkt za kryteria poza cenowe = ............. punktów. wyjaśnienia: CN oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
(60 pkt za cenę, 40 pkt za kryteria poza cenowe). Ilość punktów zostanie wyliczona i
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie będzie można wybrać
najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z
najniższą ceną. UWAGA!!! Otwarcie ofert odbędzie się w formie online, a link do kanału to:
https://www.youtube.com/channel/UCWy6OhIe2OqnJWUZNZgRaGw/
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

