Ogłoszenie nr 592768-N-2018 z dnia 2018-07-20 r.
Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku: „Przebudowa placu zabaw w ramach zadania
inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2
przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.”
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
Tak
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: Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku, krajowy numer
identyfikacyjny 221114528, ul. Zamkowa 6 , 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. 598424833, e-mail doradztwo.gospodarcze@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.ndm.slupsk.pl
Adres profilu nabywcy: https://edu.slupsk.eu/placowki/504/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne www.ndm.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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
Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku ul. Zamkowa 6 76-200 Słupsk
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.ndm.slupsk.pl
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:
w wersji papierowej, w zamkniętych kopertach sporządzone w języku polskim, zgodnie z zakresem i
wytycznymi określonymi w SIWZ
Adres:
Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku ul. Zamkowa 6 76-200 Słupsk - sekretariat
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: „Przebudowa placu zabaw w ramach
zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2
przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.”
Numer referencyjny: 2/ZP/PM2/2018
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: : Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu
Miejskim nr 2 w Słupsku, na podstawie projektu architektoniczno–budowlanego zagospodarowania
terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy
Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” opracowanego przez Marka
Rutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Rutkowski – Architekt ul.
Powstańców Warszawskich 1/2 76-200 Słupsk. W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się
wykonać: 1) Rozbiórkę części nawierzchni istniejącego boiska z kostki betonowej – 19,11 m2. 2)
Powiększenie utwardzenia terenu w południowej części działki, z wykorzystaniem kostki z rozbiórki
boiska – 19,11 m2, tj. wykonaniu dojścia od budynku przedszkola do placu zabaw o szerokości 1,5m.
3) Demontaż istniejących stalowych urządzeń zabawowych oraz usunięcie wkopanych opon
samochodowych (demontaż pięciu istniejących urządzeń zabawowych oraz dwóch ławek)- wywóz i
utylizacja. 4) Renowację dwóch istniejących piaskownic poprzez uzupełnienie brakujących elementów
oraz odnowienie istniejących elementów drewnianych 5) Budowę boiska do gry w piłkę z nawierzchni
bezpiecznej o wymiarach 8x16m, należy zastosować nawierzchnię poliuretanową elastyczną w
kolorze zielonym. 6) Boisko należy wyposażyć w dwie bramki do gry w piłkę nożną o wymiarach 70x
208 cm i wysokości 128 cm wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania
7) Ciąg pieszy o szerokości 1,50 m, z szarej kostki betonowej. Wykończenie z obrzeży betonowych o
wym. 8x30x100cm na ławie betonowej klasy B15 – powierzchnia 144,21m2. 8) Nawierzchnię
bezpieczną pod urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy 2 oraz huśtawka bocianie gniazdo na łącznej
powierzchni 114,41 m2. 9) Płot z furtką tj. ogrodzenie stalowe 90mb wys. 100cm wraz z bramą
dwuskrzydłową 124cm + 124cm, oddzielającą plac zabaw od terenu przedszkola oraz furtki w
istniejącym ogrodzeniu od strony północnej. 10) Montaż zakupionych w grudniu 2017r. przez
Przedszkole Miejskie Nr 2 urządzeń zabawowych tj. bujak sprężynowy szt. 4, zestaw zabawowy 1
szt., huśtawka podwójne bocianie gniazdo szt. 1. 11) Zakupie i montażu urządzeń zabawowych tj.: a)
zestaw zabawowy 2 - szt. 1, Zestaw ze stali malowanej proszkowo, z tworzywa HDPE (wypełnienia,
dachy, bariery), zjeżdżalnia z tworzywa HDPE i stali nierdzewnej, liny z rdzeniem stalowym,
elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Wymiary 8,5 x 6,2 m, strefa bezpieczeństwa
12,0 x 9,7 m, wysokość całkowita 3,1 m; b) zjeżdżalnia „słonik” szt. 1, Zestaw ze stali ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo; ślizg ze stali nierdzewnej + HDPE; boczki, elementy dekoracyjne
z odpornej na czynniki atmosferyczne płyty polietylenowej – HDPE; podest i stopnie z
antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego; zaślepki z tworzywa – poliamid; wszystkie łączniki i
śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 2,4 x 0,6 m,
strefa bezpieczeństwa 5,9 x 3,6 m, wysokość całkowita 1,5 m; c) samochodzik – bujak na sprężynach
szt. 1, Zestaw ze stali malowanej proszkowo, podstawa z certyfikowanej sprężyny 20 x 200 x 400 mm,
podest z antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego; przejście tubowe – tuba polietylenowa;
siedziska i boczki z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyta polietylenowa – HDPE;
wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne.
Wymiary 2,7 x 1,0 m, strefa bezpieczeństwa 5,7 x 4,0 m wysokość całkowita 1,6 m; d) karuzela szt. 1,
Konstrukcja karuzeli ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, podest z odpornej na
działania czynników atmosferycznych płyta polietylenowa – HDPE; oś karuzeli bezobsługowy system
łożyskowania; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako
nierdzewne. Wymiary ø 1,50 m, strefa bezpieczeństwa ø 5,50 m, wysokość całkowita 0,85 m; e)
zestaw sprawnościowy szt. 1, Konstrukcja oraz elementy metalowe zestawu ze stali ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo, „wąż” z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyta
polietylenowa – HDPE; podest z antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego; zaślepki z tworzywa
– poliamid; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako

nierdzewne. Wymiary 5,05 x 4,75 m strefa bezpieczeństwa 8,05 x 7,75 m, wysokość całkowita 1,2 m;
f) zestaw – sklepik z liczydłem i tablicą szt. 1, Konstrukcja z drewna klejonego, boczki i elementy
dekoracyjna z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyta polietylenowa – HDPE; słupy
na stopach, ocynkowanych zabetonowanych w gruncie; wszystkie łączniki i śruby narażone na
działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Gabaryty + strefa bezpieczeństwa 4,1 x 4,1 m,
wysokość całkowita 1,5 m; g) huśtawka wagowa szt. 1, Konstrukcja z impregnowanego drewna
klejonego frezowanego wzdłużnie (90 x 90) oraz stali ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo; siedzisko z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyty polietylenowej –
HDPE; zaślepki z tworzywa – poliamid; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników
atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 3,2 x 0,4 m, strefa bezpieczeństwa 5,2 x 2,4 m, wysokość
całkowita 1,0 m; h) huśtawka wagowa sprężynowa szt. 1, Konstrukcja z impregnowanego drewna
klejonego frezowanego wzdłużnie (90 x 90) oraz stali ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo; podstawa z certyfikowanej sprężyny 20 x 200 x 400 mm; podnóżek i uchwyty ze stali
nierdzewnej; zaślepki z tworzywa – poliamid; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie
czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 1,6 x 0,35 m, strefa bezpieczeństwa 3,6 x
2,35 m, wysokość całkowita 0,8m i) tablica z regulaminem, Konstrukcja ze stali ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo; tablica ze sklejki wodoodpornej i płyty kompozytowej; wydruk
na folii monomerycznej z laminatem ochronnym (odporność UV), wszystkie łączniki i śruby narażone
na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 0,05 x 0,55 m, wysokość
całkowita 2,15 m; j) ławki parkowe szt. 5, Konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo; siedzisko i oparcie z drewna klejonego, wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie
czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 0,65 x 1,90 m, wysokość całkowita 0,90 m;
k) kosze na śmieci szt. 2 Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przez korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem: wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników
atmosferycznych ze stali nierdzewnej. Wysokość całkowita 1,0 m, pojemność 35 L; l) stojak
rowerowy szt. 1 ze stali nierdzewnej; ł) płot kratkowy,płotek wykonany z drewna sosnowego w formie
trzech ram heblowanych o przekroju 25 x 55 mm, wsparty na kantówkach 70x70mm osadzonych w
gruncie za pomocą kotew stalowych ocynkowanych 7 x 7 x 75 cm. Drewno zabezpieczone przed
działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciwgrzybicznych i dwukrotnie
malowane lakierobejcą w kolorze dąb. 12) Usunięcie 8 szt. drzew. 13) Wykonać nowe nasadzenia
zieleni tj. drzew, krzewów, bylin i pnączy 14) Trawniki na powierzchni 1574 m2, Teren pod trawniki
musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia pod trawnik powinna
być także pozbawiona chwastów.
II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233170-2
77300000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(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: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-30
II.9) Informacje dodatkowe: : Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia:
1) zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń
niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania; 2) pracownicy Wykonawcy muszą posiadać
wszystkie wymagane prawem uprawnienia i ubezpieczenia; 3) zastosowanie sprzętu ochrony osobistej
i ochron zbiorowych zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
zastosowanie się do poleceń i przepisów BHP obowiązujących na terenie prac realizowanych dla
Zamawiającego; 4) zapewnienie, aby osoby, którymi posługuje się Wykonawca przy realizowaniu
umowy nie spożywały alkoholu, ani też nie były w posiadaniu alkoholu na terenie robót
realizowanych dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na każde żądanie
Zamawiającego od osób, o których mowa powyżej zgodę na kontrolę trzeźwości tych osób, podczas
ich pobytu na terenie robót realizowanych dla Zamawiającego; 5) Materiały rozbiórkowe nienadające
się do powtórnego użycia Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnym staranie wywieźć
i zutylizować; 6) koszty wywiezienia i utylizacji oraz składowania i dowozu materiałów nie podlegają
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie oferty; 7) niezwłoczne informowanie
Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie
zamówienia; 8) zorganizowanie i prowadzenie robót z należytą starannością, z zachowaniem procesu
technologicznego; 9) zapewnienie bieżącej czystości w otoczeniu terenu, na którym wykonywane są
roboty oraz uporządkowania go (oczyszczenia z piasku, błota, liści itp.) po zakończeniu robót; 10)
zapewnienie kontroli jakości robót i materiałów oraz przekazanie Zamawiającemu deklaracji
zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materiałów (atesty,
aprobaty, certyfikaty) należy przekazać Zamawiającemu przy robotach zanikających oraz przy
odbiorze końcowym całości robót; 11) wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i
działania na jego rzecz w całym okresie realizacji zamówienia; 12) zawarcie, na czas realizacji
zamówienia, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu
budowy, umowy lub umów ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z
realizacją zamówienia. 13) Zamawiający informuje, że planowana inwestycja zlokalizowana jest w
strefie ograniczonej ochrony archeologicznej W.III, gdzie wymagane jest przeprowadzenie
archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego. Mając na uwadze
zakres i charakter inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania badań
archeologicznych, w ramach których zależałoby wykonać archeologiczne wykopy sondażowe do
poziomu calca. 7. Wymagania ogólne wobec Wykonawcy na etapie przygotowywania oferty i
realizacji zamówienia: 1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunków realizacji zamówienia; 2) Organizacja pracy podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót; 3)
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość
wykonania umowy oraz wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w
wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania robót/prac, w tym dostawy urządzeń; 4)
Materiały, które będą wbudowane muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.); 5)
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją zadania. 6)
Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992). Wobec powyższego utylizację powstałych odpadów należy
przeprowadzić zgodnie z ww. ustawą i jej koszt uwzględnić w cenie oferty; 7) Przy realizacji
zamówienia odpadami są materiały pochodzące z robót ziemnych i rozbiórki, które nie zostaną użyte
do wbudowania na miejscu. Wykonawca wywiezie odpady na wybrane przez siebie wysypisko na
własny koszt; 8) Za wypadki oraz szkody wynikłe w czasie wykonywania robót/prac, jak również za
wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiada Wykonawca. 9) Całość robót/prac należy
wykonać w oparciu o obowiązujące w zakresie przedmiotu zamówienia przepisy prawne i normy
branżowe; 10) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania wszystkich procedur formalnoprawnych, związanych z wprowadzaną zmianą lub/oraz robotami dodatkowymi, koniecznymi do
wykonania w celu usunięcia powstałych wad. Usuniecie wad nastąpi na koszt Wykonawcy; 11) Prace

ziemne lub inne działania wykonywane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego czy urządzeń
mechanicznych w miejscach zbliżeń do drzew i krzewów, w obrębie bryły korzeniowej i korony
drzew lub korzeni i części nadziemnej krzewów powinny być wykonane ręcznie, w sposób najmniej
szkodzący drzewom i krzewom. Prace należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby nie
uszkodzić roślinności wysokiej i niskiej, w tym jej systemu korzeniowego oraz korony; 12)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na
terenie wykonywanych robót w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 13) Przedmiot zamówienia
obejmuje również wszystkie roboty i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy, który
stanowi załącznik nr ... do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach
i warunkach określonych w SIWZ w tym we wzorze umowy. 9. Nazwy własne, które występują w
opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji projektowej określają wyłącznie wymagany
minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń i można zastąpić je materiałami lub
urządzeniami równoważnymi o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone
w treści SIWZ. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 11. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych. Niniejsze zamówienie jest jedną z części zamierzenia inwestycyjnego
pod nazwą: „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul.
Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 i nie podlega dalszemu podziałowi na
części. 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu (uzupełniających
)wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający
nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z
wykonaniem kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 13. Zamawiający na podstawie art.
29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, w trakcie realizacji zamówienia, zasadnicze oraz prace
pomocnicze w zakresie robót branży budowlanej, drogowej, zieleniarskiej. Okres zatrudnienia
obejmuje co najmniej czas wykonania przedmiotu zamówienia.
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: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Informacje dodatkowe W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunki, o których
mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00
zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - należycie wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej dwa zamówienia w zakresie wykonywania robót budowlanych związanych z
budową placów zabaw lub zagospodarowaniem terenu w nawierzchnie syntetycznej o wartości nie
mniejszej niż 150.000,00 zł; - skieruje do wykonania zamówienia publicznego min. 1 osobę, która
będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz posiadającą doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót min. 3 lata.
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: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione

wyłącznie jeżeli Wykonawcy wspólnie spełnią warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej. 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.
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)

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:
1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na
podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 2-4 ustawy
Pzp stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ; oryginał oświadczenia; 2) oświadczenie Wykonawcy
dotyczące spełniania warunków udziału składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22
ust. 1 pkt 2 PZP, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ; oryginał oświadczenia; 3) odpis z właściwego
rejestru lub centralnego 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 Pzp 4) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony
pełnomocnik; oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa; 5) w przypadku ustanowienia
pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji
obowiązujące u danego wykonawcy; 7) jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązane podmiotu do
udostępnienia swoich zasobów w celu realizacji zamówienia 8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną w warunku udziału, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w
rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.b) SIWZ; b) wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku
udziału w postepowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w celu potwierdzenia,
że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ (zał. Nr 5); c) dowody
określające czy roboty budowlane (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, w
szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w
rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ; d) wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek
opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ, (zał. Nr 6).
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
dokumenty nie są wymagane.
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:
Nie
Informacja na temat wadium
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
okres gwarancji 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:
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 na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania
zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany terminu realizacji robót w przypadku
gdy w okresie realizacji tych robót wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie
robót zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, utrzymujące się przez okres, co
najmniej pięciu następujących po sobie dni, udokumentowane pomiarami wykonanymi na terenie
realizacji robót przez Wykonawcę i potwierdzonymi przez Zamawiającego; w takim przypadku
przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie
spowodowane powyższymi okolicznościami, 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany, w
trakcie realizacji umowy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego zakresie stawki
podatku VAT. 3) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych,
gdy wynagrodzenie przewidziane w umowie ulega zmianie w stosunku do wynagrodzenia końcowego
stwierdzonego kosztorysem powykonawczym; 4) zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po
stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy, w tym kierownika budowy z zastrzeżeniem, że
proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie co najmniej takie
jak określone w SIWZ, 5) zmiany zakresu robót, które Wykonawca będzie prowadził sam i przy
pomocy podwykonawców lub konieczności udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w
sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty w przetargu poprzedzającym
zawarcie niniejszej umowy, 6) zmiany innych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, na
zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z
zastrzeżeniem, że Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podmiot spełnia lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podmiot,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7)
zmiana zakresu robót budowlanych obejmująca zmniejszenie robót do realizacji, przy uwzględnieniu
harmonogramu prac przedstawionego przez wykonawcę, przedmiotowa zmiana nie może powodować
zmniejszenia wartość zamówienia o 20%.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie publikuje informacji które zostały zastrzeżone przez Wykonawcę.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca składa oświadczenie o zakresie informacji podlegającej ochronie stanowiących
informacje poufne.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-03, godzina: 09:50,
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
> język polski
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 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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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