Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ZESPOŁU
PAŁACOWO-PARKOWEGO W WIJEWIE

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN.
BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ZESPOŁU
PAŁACOWO-PARKOWEGO W WIJEWIE
Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie z siedzibą w Wijewie przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 19, 64-150 Wijewo, tel./faks 65 5494403, e-mail: gok@wijewo.pl w dniu 16
kwietnia 2014 roku, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na
terenie zespołu pałacowo-parkowego w Wijewie”.
Zamawiający przewiduje finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj.
operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi
3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Wg. CPV – Wspólny Słownik Zamówień
CPV 45.00.00.00-7
Roboty budowlane
CPV 45.21.21.40-9
Obiekty rekreacyjne
CPV 37.41.00.00-5
Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
CPV 45.11.27.20-8
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i
rekreacyjnych
CPV 45.21.22.00-8
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wijewo na powierzchni ~655 m2.
Projektowane rozwiązania przewidują:
1) Roboty przygotowawcze – usunięcie humusu, pomiary przy wykopach fundamentowych,
2) Roboty ziemne – wywóz gruntu, wykonanie podkładu na gruncie z piasku,
3) Roboty fundamentowe – wykonanie stóp fundamentowych betonowych o objętości do 0,5
m3, montaż kotw do urządzeń, wykonanie izolacji poziomej na zimno
4) Roboty montażowe – montaż urządzeń siłowni:
- ślizg dwustanowiskowy – 1 szt.,
- trenażer nóg – wyciskanie / dwustanowiskowy – 1 szt.,
- ławka dwustanowiskowa – 1 szt.,
- krzesełko do ściągania / dwustanowiskowe – 1 szt.,
- krzesełko do wyciskania / dwustanowiskowe– 1 szt.,
- wioślarz dwustanowiskowy – 1 szt.,
- rowerek jednostanowiskowy – 1 szt.,

Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ZESPOŁU
PAŁACOWO-PARKOWEGO W WIJEWIE

- orbitrek jednostanowiskowy – 1 szt.,
- trenażer nóg – nożyce / dwustanowiskowy – 1 szt.,
- twister trzystanowiskowy – 1 szt.,
5) Roboty towarzyszące, porządkowe – wykonanie plantowania powierzchni gruntu
rodzimego, montaż słupka i przymocowanie do niego tablicy informacyjnej/ regulaminu
korzystania z urządzeń siłowni, drobne zasiewy trawy
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
Przedmiar robót – załącznik nr 1 do SIWZ
Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2 do SIWZ
Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu – załącznik nr 3 do SIWZ
Plan zagospodarowania terenu siłowni – załącznik nr 4 do SIWZ
Zobowiązania Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia:
1) Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być nowe, wykonane wraz z siedziskiem ze
stali ocynkowanej malowanej farbą proszkową i zostać zamontowane z zachowaniem
stref bezpieczeństwa przewidzianych dla danych urządzeń.
2) Każde z urządzeń musi być pomalowane w dwóch kolorach o odcieniach zieleni i
szarości lub zieleni i brązu. Wybraną kolorystykę należy zastosować do wszystkich
urządzeń siłowni.
3) W cenę przedmiotu zamówienia należy ująć transport oraz montaż wyposażenia siłowni
zewnętrznej.
4) Cena oferty obejmuje dostawę i montaż tabliczek znamionowych.
5) Wykonawca zobowiązany jest do okresowych przeglądów stanu technicznej sprawności
i wartości użytkowej sprzętu – raz w roku przez okres udzielonej gwarancji.
6) Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i dokręcenia elementów mocujących,
nasmarowania połączeń, wymiany części, które zostały zużyte podczas eksploatacji nie
z winy użytkownika – raz w roku przez okres udzielonej gwarancji.
7) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkód powstałych na skutek realizacji
inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.
Nie przewiduje się zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, które
zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy,
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej,
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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Nie przewiduje się możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 2 - letniej rękojmi oraz minimum 2 - letniej
gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego
(podpisania bez uwag protokołu końcowego), a w przypadku zastosowanych materiałów albo
urządzeń na okres udzielany przez producenta licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu
umowy (podpisania bez uwag protokołu końcowego).
Gwarancja obejmuje min. 1 okresowy przegląd w roku - okresowy przegląd stanu technicznej
sprawności i wartości użytkowej sprzętu (na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane)
zakończony protokołem z wpisem zezwalającym na bezpieczne użytkowanie (protokół bez
uwag!), potwierdzony przez Zamawiającego. W trakcie wykonywania przeglądu należy
również wykonać konserwację urządzeń zabawowych polegającą na: sprawdzeniu i
dokręceniu elementów mocujących, nasmarowaniu połączeń, wymianie części, które zostały
uszkodzone w wyniku eksploatacji nie z winy Użytkownika. Przeglądu okresowego należy
dokonać w miesiącu maj - czerwiec. Wszelkie wykryte wady i usterki w trakcie eksploatacji
sprzętu wynikające z winy Użytkownika po zgłoszeniu Wykonawcy należy usunąć w
terminie 14 dni od otrzymania informacji.
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania uprawnień do wykonania
określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania, do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji
ekonomicznej i finansowej zostanie ocenione według poniższych zasad:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności związanej z
przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna powyższy warunek za pełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech
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3)

4)

robót budowlanych, w tym minimum jedną robotą budowlaną najważniejszą
odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegającą na prowadzeniu
prac w zakresie wykonania kompleksów rekreacyjno – sportowych, siłowni
zewnętrznych lub placów zabaw o wartości za jedną robotę budowlaną nie mniejszej niż
40 000 zł brutto (z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania robót oraz
załączeniem dowodów dotyczących wykonania najważniejszej roboty, określających
czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona).
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.,
- oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy, a oferta uznana będzie za odrzuconą.
Wymagane oświadczenia i dokumenty:
1. W celu oceny spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i
doświadczenia. Zamawiający żąda następujących dokumentów:
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków
wiedzy i doświadczenia opisanego w rozdziale 11 pkt.1 ppkt. 2 SIWZ wykonanych w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących wykonania minimum jednej
najważniejszej roboty, określających , czy robota ta zastała wykonana w sposób należyty
oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończona. Załącznik Nr 8 do SIWZ.
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2. W celu oceny spełnienia warunku dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 7 do SIWZ.
- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Załącznik Nr 9 do SIWZ.
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależne od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. W celu oceny spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 7 do SIWZ.
4. W celu oceny spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 7 do SIWZ.
5. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
ustawy do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 6 do SIWZ.
6. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.2 pkt
5 ustawy, w zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy:
W przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej należy podpisać formularz
oferty - Załącznik nr 5 do SIWZ, w którym zawarto oświadczenie o braku
przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej,
- W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej do oferty należy dołączyć
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, natomiast w formularzu oferty
-
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- Załącznik nr 5 do SIWZ należy skreślić zapisy dotyczące oświadczenia o braku
przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej.
7. Ponadto wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
- odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy ( Załącznik nr 5 do SIWZ )
- wypełnione i podpisane zestawienie rzeczowo – finansowe operacji ( Załącznik nr 10 do
SIWZ ) lub kosztorys ofertowy Wykonawcy
Wykonawcy, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zgodnie z
art. 22 oraz dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24
ust 1 i 2 oraz art. 26 ust 3 i 4 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z postępowania, natomiast
odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest określić cenę oferty brutto, która stanowić będzie
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
Kryterium oceny ofert:
Cena ofertowa brutto – 100 %
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
Miejsce składania ofert: Wiejski Dom Kultury w Brennie, ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo
Termin składania ofert: 11.07.2014 roku, godz. 09:45
Miejsce otwarcia ofert nastąpi: Wiejski Dom Kultury w Brennie, ul. Jeziorna 3, 64-150
Wijewo, biuro
Termin otwarcia ofert: 11.07.2014 roku, godz. 10:00
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie,
w godzinach urzędowania Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej
www.bip.wijewo.pl
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy Pzp.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Zamawiający umieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.bip.wijewo.pl oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.
Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych
Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: Agnieszka Jurgawka – Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie i Marcin Kowal – Z-ca Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Wijewie, tel./faks 65 5494403, e-mail: gok@wijewo.pl
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