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OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Na wykonanie zadania pn.:
Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z małą architekturą przy zbiorniku wodnym
w miejscowości Jedwabne
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na
rzecz rozwoju lokalnego.
I.

Zamawiający:
Gmina Jedwabne
reprezentowana przez Burmistrza Jedwabnego
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel./fax. 086 217 20 40
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
urzad@jedwabne.pl
REGON 450669938
NIP 718-127-94-22
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest p. Sławomir Miciura
nr tel.: 86 2172184.

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 30.000 euro do udzielenia
zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ).
2. Postępowanie prowadzone jest wg wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane na Portalu Bazy Konkurencyjności Ministerstwa
Rozwoju www.bazakonkurencvinosci.funduszeeuropeiskie.EQv.pl oraz na stronie internetowej
Gminy Jedwabne: www.iedwabne.powiatlomzynski.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny słownik zamówień (CPV):
45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń związanych z budową placu zabaw oraz
siłowni zewnętrznej, a także budowa oświetlenia zewnętrznego z zastosowaniem lamp LED
zasilanych energią słoneczną.
1. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe :
- karuzela czteroramienna,
- sprężynowiec słonik,
- sprężynowiec samolocik
Plac zabaw zostanie wydzielony z całego terenu przeznaczonego na wykonanie zamówienia poprzez
ogrodzenie o wysokości 1,0 m o konstrukcji metalowej panelowej na fundamencie prefabrykowanym
ze słupkami stalowymi zabezpieczonymi kapturkami plastikowymi. Przęsła i słupki malowane
proszkowo na kolor ciemno zielony.
Wszystkie urządzenia mają być zgodne z PN-EN 1176 i posiadać strefy ochronne zgodnie z PN-EN
1177.
2. Siłownia Plenerowa:
- prasa nożna,
- orbitrek,
- wahadło,
- biegacz,
- motyl,
- wyciąg górny
Wszystkie urządzenia mają być zamontowane na pylonach pojedynczych na prefabrykowanych
fundamentach lub alternatywnie na stopach fundamentowych wykonanych na miejscu.
Powierzchnie pomiędzy urządzeniami zadarniowane (darń z rolki). Zagospodarowanie terenu
w zakresie ławek i koszy na śmieci pozostaje istniejące bez zmian.
3. Oświetlenie
Jednoramienne lampy parkowe zasilane energią słoneczną ze źródłem światła LED w ilości 6 szt.
o minimalnych wymaganiach:
- wysokość słupa stalowego -4 m
- oprawa parkowa z górnym odbłyśnikiem i lampą LED min. 13W
- strumień świetlny - min 1100LM
- czas pracy lampy - 8h
- czas autonomii-do 4 dni
- moc panelu fotowoltaicznego - min 130 W
- pojemność akumulatora - min 55Ah
- typ akumulatora-żelowy
- sposób włączania - czujnik zmierzchowy
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót
zawiera dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
5. Wymagania w zakresie przygotowania oferty i wykonania zamówienia :
1) Celowym jest aby wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej przyszłego
terenu budowy w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót, oraz ewentualnymi
utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi mającymi wpływ na cenę oferty.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i wartości robót stanowią ryzyko
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
2) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy teren robót na czas
prowadzenia prac.
3) Zamawiający informuje, iż przedmiar robót dołączony do opisu przedmiotu zamówienia
stanowi jedynie materiał pomocniczy. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty
niezbędne do prawidłowego wykonania zadania wynikające z dokumentacji projektowej.
4) Zamawiający żąda udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji na minimalny
okres 24 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia.

5) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących
odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone
w przedmiarze i dokumentacji technicznej. Zabrania się stosowania materiałów
nieodpowiadających wymaganiom Polskich Norm. Wykonawca ma obowiązek posiadać
i przedstawić inspektorowi nadzoru, w stosunku do użytych materiałów i urządzeń,
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty B lub
deklaracje właściwości użytkowych).
6) Wszystkie montowane urządzenia na placu zabaw, siłowni zewnętrznej muszą posiadać
aktualne certyfikaty dopuszczające je do użytkowania na terenach użyteczności publicznej.
Każde z dostarczonych urządzeń musi posiadać deklarację zgodności CE lub deklarację
właściwości użytkowych i odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z
Dyrektywą 2001/9E/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2011 r. w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz odpowiadać wymaganiom normy PNEN1176, PNEN 1177 (place zabaw) oraz normy PN-EN 16630 (siłownie zewnętrzne).
6. Rozwiązania równoważne.
1) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów,
urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie
określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno
- użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są
obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące
przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.
2) Wykonawca może zastosować materiały czy urządzenia równoważne o parametrach
techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń
zaproponowanych w dokumentacji projektowej.
3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów czy urządzeń równoważnych
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie / wbudowanie (certyfikaty B lub
deklaracje właściwości użytkowych) oraz dokumentację techniczno - ruchową (DTR).
4) Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że:
a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi,
technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej,
b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych co najmniej równych
parametrom założonym w dokumentacji projektowej.
5) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia
Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia są równoważne w stosunku do
zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące
przyjętych do oferty urządzeń i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych
urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Zamawiający uzna, czy urządzenie jest
równoważne na etapie oceny złożonych ofert. W przypadku zamontowania wyposażenia czy
urządzenia, które nie będzie spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym
demontażem na koszt wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
6) Użycie urządzenia bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r.

V.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw
wykluczenia z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1.

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zmawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wybory Wykonawcy, a Wykonawcą
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadania co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
1) Wiedza i doświadczenie :
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech latach przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę wraz z usługą wykonania placu zabaw z min. 3
urządzeniami zabawowymi.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
na podstawie wykazu wykonanych dostaw, z podaniem ich wartości, zakresu przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem
dowodów czy zostały wykonane należycie.
2) Osoby zdolne do wykonywania zamówienia :
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują kierownikiem robót (1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające
wykonywanie funkcji kierownika robót.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
na podstawie wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia zawierającego informacje
o uprawnieniach, wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu wymienionych osób.
3) Sytuacja finansowa :
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować środkami finansowymi
w wysokości gwarantującej realizację zamówienia w kwocie min. 80.000 zł. Zamawiający nie
przewiduje udzielania zaliczek.
VI.

Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420
Jedwabne, pokój nr 13 (sekretariat) w terminie do dnia 15.01.2018r. do godz. 10.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.01.2018r. o godz. 10.15
w pokoju nr 8 (sala narad).
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwarcia niezwłocznie.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem.
5. Ofertę należy złożyć w opakowaniu ( kopercie ) opisanym :

Adres Zamawiającego
„Oferta - Przetarg na:
Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z małą architekturą przy zbiorniku wodnym
w miejscowości Jedwabne

nie otwierać przed 15.01.2018r. godz. 10:15
Adres składającego ofertę
VIII. Oferta.
1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia :
1) formularz ofertowy (załącznik Nr 1),
2) wykaz wykonanych usług (załącznik Nr 3),
3) wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 4),
4) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych gwarantujących wykonanie zamówienia.
5) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania w zakresie
określonym powyżej w niniejszym ogłoszeniu,
6) jeżeli wykonawca jest podmiotem gospodarczym - aktualny odpis z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
7) pełnomocnictwo osób upoważnionych do podpisywania oferty oraz do zawarcia umowy, o ile
w imieniu wykonawcy będzie działał Pełnomocnik.
Ofertę należy złożyć w języku polskim, wszelkie rozliczenia będą dokonywane w walucie polskiej.
2. Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków tj.:
1) oświadczenie własne, które będzie zawierało min. następujące informacje:
a) pełna nazwa i adres inwestora,
b) dane kontaktowe ( adres poczty elektronicznej, telefon, adres strony internetowej, jeżeli
inwestor taką stronę posiada ),
c) rodzaj i zakres wykonywanych usług,
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych,
wykształcenia i kwalifikacji kierownika robót,
3) informację z banku o stanie posiadanych środków aktualną na dzień zawarcia umowy.
4) Uproszczony kosztorys ofertowy zawierający ceny jednostkowe oraz wartość poszczególnych
elementów wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia należy podać w złotych brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa
art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich kosztów
niezbędnych do wykonania całości zamówienia. Przedmiar robót dołączony do zapytania
stanowi jedynie materiał pomocniczy.
3. Cena podana w sposób określony w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie
koszty i składniki, jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową
oferty należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji, uwzględniając wszelkie koszty
niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty
itp., których Wykonawca zamierza udzielić. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
X.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz wagi
punktowe przypisane do kryteriów oceny oferty.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował wyłącznie następującymi
kryteriami oceny ofert:

Lp.
1

.

2.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Cena wykonania zamówienia (C)

80%

Okres gwarancji (G)

20%

1. Kryterium I: Cena (C) -80%
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie
niniejszego wzoru:
C = (Cn/Co)x 80 pkt
gdzie
Cn - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
3. Kryterium II: ..Okresu Gwarancji (G)" - 20 %.
Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów (max 20), według poniższej zasady:
- Wykonawca otrzyma 0 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 24 miesiące
- Wykonawca otrzyma 10 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 36 miesięcy,
- Wykonawca otrzyma 20 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 48 miesięcy lub
więcej.
4. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru LP = C + G , gdzie:
LP-całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium nr I - cena
G - liczba punktów przyznanych za kryterium nr II - okres gwarancji
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera (jeżeli jest to możliwe) ofertę z najniższą ceną.
6. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane
do dwóch miejsc po przecinku.
7. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i
nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta otrzymała największa liczbę punktów za
oba kryteria oceny ofert.
XI. Warunki zmiany umowy
1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację
przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,
w następujących sytuacjach:
a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu nie dotrzymania reżimów technologii
realizacji prac określonej normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) wystąpienia siły wyższej (tj. wydarzenia lub okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, na
którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy)
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2.
3.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy.

XII. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,
2) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą może Zamawiający przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
XIII. Sposób przekazania informacji o wyniku postępowania:
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której
ogłoszono niniejsze postępowanie oraz przekazana e-mailem wykonawcy, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą.
XIV. Uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty lub oświadczenia albo
pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
uzupełnienia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie nie
później niż w dniu, wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin ich uzupełnienia.
Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów, wymaganych w postępowaniu.
XV. Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym
3. Wykaz wykonanych usług/dostaw-wzór
4. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia - wzór
5. Wzór umowy
6. Przedmiar robót
7. Projekt techniczny
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