
Gmina Rozprza: Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rozprzy oraz placów zabaw w

miejscowościach Wroników i Lubień

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

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

Ogłoszenie nr 590885-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.
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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 Rozprza, krajowy numer identyfikacyjny 59064800800000, ul. ul.

900-lecia 3 , 97340 Rozprza, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6496574, 6496108 w. 14, e-mail

inwestycje@rozprza.pl, faks 446 158 006.

Adres strony internetowej (URL): www.rozprza.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.bip.rozprza.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:

Pisemnie

Adres:

Urząd Gminy w Rozprzy, Al. 900 - lecia 3, 97 -340 Rozprza (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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogólnodostępnej siłowni

zewnętrznej w Rozprzy oraz placów zabaw w miejscowościach Wroników i Lubień

Numer referencyjny: IZP.271.1.22.2018

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:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

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: Zakres przedmiotu zamówienia Cześć I: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w

miejscowości Lubień, działka nr ewid. 376 obr. Lubień, gmina Rozprza a) wykonanie nawierzchni

amortyzującej z piasku, b) montaż ogrodzenia niskiego wraz z furtką, c) dostawa i montaż urządzeń

zabawowych i elementów małej architektury: • zestawu rekreacyjnego dwuwieżowego, • huśtawek

sprężynowych – bujaków (2 szt.), • huśtawki wagowej, • huśtawki wahadłowej, • stojaków na rowery

(2 szt.), • ławek (2 szt.) i koszy (2 szt), • tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki

korzystania z placu zabaw • tabliczek informacyjnych przy każdym urządzeniu informujących o
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sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia, przestrzegania zasad bezpiecznego

użytkowania. Cześć II: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wroników, działka nr

ewid. 144/3 obr. Wroników, gmina Rozprza a) wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku, b)

wykonanie ogrodzenia niskiego wraz z furtką, c) wykonanie dojścia z kostki betonowej, d) dostawa i

montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury: • zestawu rekreacyjnego

dwuwieżowego, • urządzenia linarnego, • huśtawki sprężynowej (bujak), • huśtawki wagowej, •

huśtawki wahadłowej, • ławek (2 szt.), kosza (1 szt.), • tablicy z regulaminem określającym zasady i

warunki korzystania z placu zabaw, • tabliczek informacyjnych przy każdym urządzeniu

informujących o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia, przestrzegania zasad

bezpiecznego użytkowania, Cześć III: Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rozprzy,

działki nr ewid. 673/22, 673/23 obr. Rozprza, gm. Rozprza a) wykonanie robót przygotowawczych

związanych z makroniwelacją terenu i karczowaniem drzew i krzewów owocowych, b) wykonanie

podłoża i nawierzchni siłowni zewnętrznej, c) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: •

wioślarza, • orbitreka, • drążka uniwersalnego, • twistera, • prasy ręcznej, • wahadła, d) wykonanie

oznakowania informacyjnego na urządzeniach e) wykonanie ogrodzenia działki wraz z furtką, f)

dostawa i montaż elementów małej architektury: • ławek (2 szt.), • koszy (2 szt.), • stojaka na rowery, •

tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z siłowni zewnętrznej. Szczegółowy

wykaz robót wchodzących w zakres umowy przedstawiono w dokumentacjach projektowych oraz

przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233250-6

45112723-9

37535200-9

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
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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: 2018-10-04

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku,

gdy Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w

tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego

zamówienia tj. wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw lub ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej

o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (warunek dla każdej części

zamówienia); W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż
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PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na

dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

b) dysponuje osobą, która zostanie przez niego skierowana do realizacji zamówienia warunek dla

każdej części zamówienia) tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, która musi

wykazać się posiadaniem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej, które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,

które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016

poz. 65 ze zm.).

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:

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 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI
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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) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie

zwłaściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 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:

1) wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit a) tj. co najmniej

jednej roboty podlegającej na wykonaniu ogólnodostępnego placu zabaw lub ogólnodostępnej

siłowni zewnętrznej o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (warunek
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dla każdej części zamówienia) wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których robota została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy robota budowlana

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; 2) wykazu osób, o

których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit b) skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania

robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, która musi wykazać się

posiadaniem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjnobudowlanej, które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,

które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016

poz. 65 ze zm.)

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)

SEKCJA IV: PROCEDURA
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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:

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:
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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):
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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 15,00

Okres rękojmi 15,00

Termin płatności 10,00

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
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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:
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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:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość

dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie opisanym w

istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7, 8 i 9 do niniejszej SIWZ. 1. Zmiana

postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do

umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w

art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w

stosunku do treści oferty w zakresie: 2.1. Zmiana czasu na ukończenie robót: 2.1.1. Zmiany

spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami jak: 1. niewypały i niewybuchy; 2.

wykopaliska archeologiczne; 3. działanie siły wyższej 4. przyczynami zewnętrznymi niezawinionymi

przez Wykonawcę oraz niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące obiektywną

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności; 2.1.2. Zmiany będące

następstwem okoliczności za które odpowiada Zamawiający lub leżących po stronie Zamawiającego,

w szczególności: 1) koniecznością usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w

dokumentacji projektowej, bez dokonania których obiektywnie nie jest możliwe dalsze prowadzenie
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robót przez Wykonawcę, 2) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo

zamówień publicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do

przewidzenia, 3) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 2.1.3. Zmiany

będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy

Wykonawcy; 2.1.4. Decyzji Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji

robót takich jak wstrzymanie budowy. 2.1.5. Zmiany będące następstwem działania organów

administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji. 2.1.6. Zmian

wynikających z konieczności wykonania prac niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i

nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie

przedmiotu umowy. 2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, jego zakresu, zmiana wynagrodzenia

2.2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową

oraz robót dodatkowych, o których mowa w §1 ust. 7 w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie

niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień

odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w istotnych postanowieniach

umowy. 2.2.2. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót

przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w istotnych postanowieniach umowy. roboty

takie nazywane są robotami „zaniechanymi”- §1 ust. 8. 2.2.3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie

zamiany materiałów przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te będą korzystne dla

Zamawiającego, zgodnie z §1 ust. 9. 2.2.4. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta

poszczególnych materiałów pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych

materiałów. 2.2.5. Zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu

innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 2.2.6. Zmiany

spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji projektowej,

jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne i jednocześnie mają znaczący wpływ na zmianę

kosztów lub zmianę sposobu spełnienia świadczenia; 2.2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do

zmiany wynagrodzenia w razie niewykonania określonych prac przez Wykonawcę. 2.2.8. Rezygnacji z

wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub

nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie
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realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn

niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego

Zamawiający rezygnuje, 2.2.9. Dopuszczalne zmiany w umowie prowadzące do: a) podniesienie

bezpieczeństwa wykonywania robót przy braku zmiany ceny końcowej, lub b) obniżenia kosztu

wykonania robót i jednocześnie obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez uszczerbku dla

jakości i funkcjonalności, lub c) obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń,

bez uszczerbku dla jakości i funkcjonalności, przy braku zmiany ceny końcowej. 2.3. Zmiana osób i

podmiotów 2.3.1. Zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku: 2.3.1.1.

zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub

Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie

uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2.3.1.2. zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego 2.3.2. Zmiany osób i

podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od

Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy; 2.3.3. Zmiany innych osób wskazywanych w

umowie; 2.4. Inne zmiany 2.4.1. Dopuszcza się Zmiany umowy wskutek wystąpienie okoliczności,

których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 2.4.2.

Możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na

dokonanie tej zmiany wyraża zgodę Wykonawca; 2.4.3. Zmiany terminu lub sposobu wykonania

przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania

zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania

lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi; 2.4.4. Zmiany terminów i kwot płatności

faktur, o których mowa w niniejszym rozdziale i istotnych postanowieniach umowy, w szczególności

jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zwartymi umowami pozyskanie

zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie

się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybszego

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, niż wskazują na to terminy umowne określone w

umowie; 1.4.6. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w

treści umowy; 1.4.7. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza

o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów

ubiegających się o zamówienia ani na wynik postępowania o udzielenie zam. pub. 2. Wszystkie

powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w

stosunku do Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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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: 2018-08-02, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rozprza, z którym

można się skontaktować pod adresem: Urząd Gminy w Rozprzy, 97-340 Rozprza, Al. 900-lecia 3, tel.:

44 615 80 68, fax: 44 615 80 06, e-mail: ug@rozprza.pl 2) administrator wyznaczył Inspektora

ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: rodo@rozprza.pl. Z
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Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak IZP.271.1.19.2018 pod nazwą budowa

ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rozprzy oraz placów zabaw w miejscowościach Wroników i

Lubień w trybie przetargu nieograniczonego. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w

szczególności do: a) dokonania oceny oferty pod względem braku podstaw do wykluczenia oraz

spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, b) udzielenia

zamówienia publicznego i realizacji umowy, w szczególności wykonywania czynności określonych w

opisie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502,

z późn. zm.), c) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, d) przechowywania danych dla

celów kontrolnych (zapewnienia rozliczalności, tj. wykazania spełnienia przez Gminę Rozprza

obowiązków wynikających z przepisów prawa). 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. W szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą

być podmioty: a) Krajowa Izba Odwoławcza, b) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, c) sądy

administracyjne, sądy powszechne, d) instytucje zarządzające /pośredniczące w zarządzaniu/

programami współfinansującymi wydatki wynikające z realizacji umowy o udzielenie zamówienia

publicznego ze środków unijnych, krajowych lub innych, e) współpracujące z Gminą Rozprza i

świadczące na jego rzecz usługi z następujących kategorii: prawne, informatyczne, pocztowe i

kurierskie, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji. 5) Pani/Pana dane osobowe będą

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zamówień współfinansowanych

lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dane osobowe zawarte w

dokumentacji postępowania/umowie przechowywane będą w terminach określonych w zasadach

zawartych w szczególności w wytycznych, umowach o dofinansowanie. 6) obowiązek podania przez

Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w
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odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych

osobowych przysługuje Pani/Panu: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych

osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana

danych osobowych*; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO**; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie

przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na

podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Administrator

dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi

obowiązującymi przepisami. __________________ * Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności

protokołu oraz jego załączników. ** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Lubień, działka nr ewid.

376 obr. Lubień, gmina Rozprza

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres

przedmiotu zamówienia: a) wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku, b) montaż ogrodzenia

niskiego wraz z furtką, c) dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury: •
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zestawu rekreacyjnego dwuwieżowego, • huśtawek sprężynowych – bujaków (2 szt.), • huśtawki

wagowej, • huśtawki wahadłowej, • stojaków na rowery (2 szt.), • ławek (2 szt.) i koszy (2 szt), • tablicy z

regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw • tabliczek informacyjnych przy

każdym urządzeniu informujących o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia,

przestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania. 2)

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45002720-8, 37535200-9, 45112723-9, 45233250-6

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 15,00

okres rękojmi 15,00

termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wroników, działka nr ewid.

144/3 obr. Wroników, gmina Rozprza

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres

przedmiotu zamówienia: a) wykonanie nawierzchni amortyzującej z piasku, b) wykonanie ogrodzenia

niskiego wraz z furtką, c) wykonanie dojścia z kostki betonowej, d) dostawa i montaż urządzeń
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zabawowych i elementów małej architektury: • zestawu rekreacyjnego dwu-wieżowego, • urządzenia

linarnego, • huśtawki sprężynowej (bujak), • huśtawki wagowej, • huśtawki wahadłowej, • ławek (2 szt.),

kosza (1 szt.), • tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw, •

tabliczek informacyjnych przy każdym urządzeniu informujących o sposobie wykorzystania danego

elementu wyposażenia, przestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45002720-8, 45233250-6, 45112723-9, 37535200-9

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 15,00

okres rękojmi 15,00

termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
3 Nazwa:

Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rozprzy, działki nr ewid. 673/22,

673/23 obr. Rozprza, gm. Rozprza

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres

przedmiotu zamówienia obejmuje: a) wykonanie robót przygotowawczych związanych z makroniwelacją

terenu i karczowaniem drzew i krzewów owocowych, b) wykonanie podłoża i nawierzchni siłowni
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zewnętrznej, c) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: • wioślarza, • orbitreka, • drążka

uniwersalnego, • twistera, • prasy ręcznej, • wahadła, d) wykonanie oznakowania informacyjnego na

urządzeniach e) wykonanie ogrodzenia działki wraz z furtką, f) dostawa i montaż elementów małej

architektury: • ławek (2 szt.), • koszy (2 szt.), • stojaka na rowery, • tablicy z regulaminem określającym

zasady i warunki korzystania z siłowni zewnętrznej.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45002720-8, 45233250-6, 45112723-9, 37535200-9

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-10-04

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 15,00

okres rękojmi 15,00

termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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