
 

 
Dąbrówka, 2018-09-13 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Nazwa zadania: Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych  na terenie 

Gminy 

Numer sprawy: 271.18. 2018 

Ogłoszenie w BZP  nr 616699-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  



Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 53369900000, 

ul. ul. T. Kościuszki  14 , 05252   Dąbrówka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 

7578002, 7578077, e-mail urzad@dabrowka.net.pl, faks 297 578 220.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.dabrowka.net.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  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak  

www.bip.dabrowka.net.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:  

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe ( Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) , osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca.  

Adres:  

Gmina Dąbrówka ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka Biuro Obsługi Mieszkańca - 

parter 

 

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: Budowa i wyposażenie placów 

zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy  

Numer referencyjny: 271.18.2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

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: W zakresie zadania nr 1 roboty budowlane na placu zabaw w 

miejscowości Marianów Przedmiot zamówienia stanową roboty budowlane polegające na 

wykonaniu ogrodzenia placu sportowo - rekreacyjnego ogrodzeniem metalowym, panelowym 

systemowym o wys. panelu 1230 mm, wraz z furtką systemową szerokości 100 cm od strony 

ulicy Marianowskiej. Wykonaniu jednego rodzaju nawierzchni amortyzującej:- piasek 

atestowanego o grubości minimum 30 cm wokół sprzętów i urządzeń, poza ławkami, tablicą 

informacyjną, stojakiem na rowery oraz koszami na śmieci. Pozostała powierzchnia placu 

sportowo - rekreacyjnego pokryta będzie nawierzchnią żwirową zwykłą oraz trawnikiem z 

siewu. Ciągi komunikacyjne: nawierzchnia z grysu. Granicę nawierzchni amortyzującej i 

ciągów komunikacji wewnętrzne lub trawnika stanowić będzie krawężnik elastyczny 

wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. KOD CPV: 

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 45112723-9 

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawierają załączone do SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót W zakresie zadania nr 2 Wyposażenie placów zabaw w 

miejscowościach Marianów, Lasków, Guzowatka, Małopole, Ludwinów, Sokołówek ( 

dostawa wraz z montażem) 1. Wyposażenie placu zabaw w Marianowie wyposażenie zgodne 

z załącznikiem 6b tj. zestaw na wspólnym pylonie: orbit rek eliptyczny i wioślarz, zestaw na 

wspólnym pylonie: wyciąg górny i wyciskanie siedząc, zestaw standard, karuzela tarczowa 

150 z siedziskami i stolikiem, huśtawka na sprężynie wagowa (ważka), huśtawka podwójna, 

huśtawka na sprężynie konik. posadowienie na fundamencie betonowym, huśtawka na 

sprężynie motocykl. posadowienie na fundamencie betonowym, piaskownica, ławka do 



wkopania z oparciem, konstrukcja wsporcza z betonu wykończonego fabrycznie, głębokość 

wkopania min. 40 cm, długość ok. 200 cm, siedzisko wykonane z listew drewnianych 

grubości min. 40 mm zabezpieczonych impregnatami i lakierowanych w kolorach naturalnego 

drewna, kosz do śmieci, na stalowych słupkach, z uchylnym zabezpieczeniem wierzchu 

pojemnika, wkopany w podłoże, stojak na rowery 5-stanowiskowy, do wkopania, regulamin - 

tablica na konstrukcji stalowej, osadzona w gruncie, wymiary 610x48x2000 mm. 2. Dostawa 

oraz montaż - Huśtawka podwójna metalowa z belką (WSU 1,30m). – w miejscowości 

Guzowatka Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na 

belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, 

prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi 2. Rodzaj zawiesi – zawiesie z siedziskiem 

huśtawkowym gumowym oraz kubełkowym. Wysokość swobodnego upadku: 1,30m. 3. 

Dostawa - Piaskownica 3x3 –w miejscowości Lasków Pole strefy bezpieczeństwa 18.49 m2. 

Obwód strefy bezpieczeństwa 17,2 mb Maksymalna wysokość upadku 0,3m. Tradycyjna 

piaskownica o wymiarach 3x3m wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – 

ciśnieniowo. Górna część piaskownicy zwieńczona siedziskami o szerokości 30 cm. Elementy 

złączone zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Dane materiałowo – konstrukcyjne: 

Drewno rdzeniowe – drewno sosnowe, głównie toczone cylindrycznie z rdzeniem, również 

bezrdzeniowe o średnicy od 6 do 14 cm lub w postaci krawędziaków, impregnowane 

próżniowo – ciśnieniowo bezchromowym środkiem Impralit – KDS. Łączniki – Śruby 

ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łącznikach, zagłębione 

w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce. 4. Dostawa oraz montaż 

huśtawka pojedyncza z siedziskiem kubełkowym – w miejscowości Małopole ( WSU 1,25m) 

. Obszar bezpiecznej obwiedni dla nawierzchni sypkiej 1,75 m x 7,30m zaś dla nawierzchni 

syntetycznej 1,75m x 6,30m. Wymagana nawierzchnia amortyzująca : piasek, żwirek, 

syntetyczna. Powierzchnia strefy bezpieczeństwa dla nawierzchni sypkiej 12,7 m2, dla 

nawierzchni syntetycznej 11,00 m2. Głębokość posadowienia max. 70 cm. PM - słupy 

pionowe i belka pozioma wykonane z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, opcjonalnie 

dodatkowo malowanych w kolorach RAL/opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie 

z rur z aluminium anodowanego. Łańcuch o krótkich ogniwach, ocynkowany/ opcjonalnie ze 

stali nierdzewnej. Zawiesia ze stali nierdzewnej. Siedzisko kubełkowe. Możliwość montażu 

na prefabrykatach betonowych. 5. Dostawa oraz montaż elementów małej architektury – 



siłowni zewnętrznej w miejscowości Ludwinów. Powierzchnia zajmowana przez urządzenia ( 

wraz ze strefami upadku) wpisana będzie w prostokąt o wymiarach ok. 5m x 2,5 m. Planuje 

się montaż 3 urządzeń wolnostojących . Teren zajmowany przez siłownię nie zostanie 

ogrodzony , planuje się pozostawienie istniejącej nawierzchni trawiastej , która jest 

odpowiednia do tego typu przedsięwzięć. Urządzenia zostaną zamontowane w jednym rzędzie 

– równolegle do północno-wschodniej elewacji budynku straży pożarnej. Wykaz urządzeń 

projektowanej siłowni terenowej: 1. biegacz wolnostojący 2. jeździec, 3. Wioślarz. 6. 

Dostawa oraz montaż - Huśtawka podwójna metalowa z belką (WSU 1,30m). – w 

miejscowości Sokołówek Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i 

pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z 

powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi 2. Rodzaj zawiesi – 

zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym oraz kubełkowym. Wysokość swobodnego 

upadku: 1,30m. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące 

załącznik do SIWZ. W zakresie użytych w opisie przedmiotu zamówienia ( dokumentacji 

projektowej) znaków towarowych lub nazw własnych, które zostały użyte tylko przykładowo, 

zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. KOD CPV: 45212221-1 Roboty 

budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 43325000-7 Wyposażenie parków i 

placów zabaw 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 37500000-3 Gry i 

zabawki, wyposażenie parków zabaw Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają 

załączone do SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót  

 

II.5) Główny kod CPV: 45212221-1  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45112723-9 

43325000-7 

37500000-3 

 

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: 

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: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania 

przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  



Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego 

wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości Wiedza i 

doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed 

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

okresie Uwaga dotyczy zadania nr 2 wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat 

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

w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na: dostawie i montażu p 

urządzeń wyposażenia placu rekreacyjnego lub sportowego lub rekreacyjno-sportowego o 

łącznej wartości wykonanych robót minimum 60 000,00 zł brutto.  

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:  

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 



SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie 

podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie 

wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

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:  

Uwaga dotyczy zadania nr 2 wykaz wykonanych lub wykonywanych, dostaw, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane lub są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Warunek ten zostanie 

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 



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

wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na: dostawie i montażu p urządzeń 

wyposażenia placu rekreacyjnego lub sportowego lub rekreacyjno-sportowego o łącznej 

wartości wykonanych robót minimum 60 000,00 zł brutto.  

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  

1) Uwaga dotyczy zadania nr 2 Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 

rysunków lub fotografi urządzeń wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego które 

Wykonawca zamontuje w ramach realizowanej umowy. 2) Uwaga dotyczy zadania nr 2 

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę zaświadczenia potwierdzającego 

zgodności z normą PN-EN 1176:2017 urządzeń wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego. 

3) Uwaga dotyczy zadania nr 1 Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 

zaświadczenia potwierdzającego zgodności z normą PN-EN 1177 nawierzchni sypkich 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Kosztorys ofertowy - 

wypełniony i podpisany przez wykonawcę 3) Formularz cenowy – dla zadania nr 2 

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:  

 

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. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być 

inicjowane przez zamawiającego lub przez wykonawcę. 3. Zmiany umowy nie mogą 

wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 

mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego 

proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,2) aktualizacji rozwiązań projektowych z 

uwagi na postęp technologiczny, 3)zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót 

budowlanych, 4) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 5) 

zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że wynikają 

one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej. 5. Jeżeli zmiana, o którejmowa w 

ust. 4, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny 



zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją - o konieczności lub nie - zmiany 

pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji 

projektanta,nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. 

6.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2)uzasadnienie zmiany, 3) opis 

wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 7. Zmiany, o których 

mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane,jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione 

okoliczności: 1) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości 

lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących 

przepisów,4) podniesienie wydajności urządzeń, 5) podniesienie bezpieczeństwa 

wykonywania robót, 6) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 7) 

opóźnienia,utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające 

sięprzypisać zamawiającemu, 8) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków 

geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków 

klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie 

umowy na przewidzianych w niej warunkach, 9) siła wyższa. 8. Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest 

wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawcę; 9.Dokonanie zmian o 

których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy. 10.Prawa i obowiązki stron 

określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 

zgody drugiej strony.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2018-09-21, godzina: 12:00,  

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



(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

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

udziału w postępowaniu  

>  

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:  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

Część 

nr: 
1 Nazwa: 

W zakresie zadania nr 1 roboty budowlane na placu zabaw w 

miejscowości Marianów 

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:W zakresie zadania nr 1 roboty budowlane na placu zabaw w miejscowości 

Marianów Przedmiot zamówienia stanową roboty budowlane polegające na wykonaniu 

ogrodzenia placu sportowo - rekreacyjnego ogrodzeniem metalowym, panelowym 

systemowym o wys. panelu 1230 mm, wraz z furtką systemową szerokości 100 cm od strony 

ulicy Marianowskiej. Wykonaniu jednego rodzaju nawierzchni amortyzującej:- piasek 



atestowanego o grubości minimum 30 cm wokół sprzętów i urządzeń, poza ławkami, tablicą 

informacyjną, stojakiem na rowery oraz koszami na śmieci. Pozostała powierzchnia placu 

sportowo - rekreacyjnego pokryta będzie nawierzchnią żwirową zwykłą oraz trawnikiem z 

siewu. Ciągi komunikacyjne: nawierzchnia z grysu. Granicę nawierzchni amortyzującej i 

ciągów komunikacji wewnętrzne lub trawnika stanowić będzie krawężnik elastyczny 

wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212221-1, 45112723-9 

 

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: 2018-11-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr: 
2 Nazwa: 

W zakresie zadania nr 2 Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach 

Marianów, Lasków, Guzowatka, Małopole, Ludwinów, Sokołówek ( 

dostawa wraz z montażem) 

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:1. Wyposażenie placu zabaw w Marianowie wyposażenie zgodne z załącznikiem 



6b tj. zestaw na wspólnym pylonie: orbit rek eliptyczny i wioślarz, zestaw na wspólnym 

pylonie: wyciąg górny i wyciskanie siedząc, zestaw standard, karuzela tarczowa 150 z 

siedziskami i stolikiem, huśtawka na sprężynie wagowa (ważka), huśtawka podwójna, 

huśtawka na sprężynie konik. posadowienie na fundamencie betonowym, huśtawka na 

sprężynie motocykl. posadowienie na fundamencie betonowym, piaskownica, ławka do 

wkopania z oparciem, konstrukcja wsporcza z betonu wykończonego fabrycznie, głębokość 

wkopania min. 40 cm, długość ok. 200 cm, siedzisko wykonane z listew drewnianych 

grubości min. 40 mm zabezpieczonych impregnatami i lakierowanych w kolorach naturalnego 

drewna, kosz do śmieci, na stalowych słupkach, z uchylnym zabezpieczeniem wierzchu 

pojemnika, wkopany w podłoże, stojak na rowery 5-stanowiskowy, do wkopania, regulamin - 

tablica na konstrukcji stalowej, osadzona w gruncie, wymiary 610x48x2000 mm. 2. Dostawa 

oraz montaż - Huśtawka podwójna metalowa z belką (WSU 1,30m). – w miejscowości 

Guzowatka Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na 

belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, 

prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi 2. Rodzaj zawiesi – zawiesie z siedziskiem 

huśtawkowym gumowym oraz kubełkowym. Wysokość swobodnego upadku: 1,30m. 3. 

Dostawa - Piaskownica 3x3 –w miejscowości Lasków Pole strefy bezpieczeństwa 18.49 m2. 

Obwód strefy bezpieczeństwa 17,2 mb Maksymalna wysokość upadku 0,3m. Tradycyjna 

piaskownica o wymiarach 3x3m wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – 

ciśnieniowo. Górna część piaskownicy zwieńczona siedziskami o szerokości 30 cm. Elementy 

złączone zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Dane materiałowo – konstrukcyjne: 

Drewno rdzeniowe – drewno sosnowe, głównie toczone cylindrycznie z rdzeniem, również 

bezrdzeniowe o średnicy od 6 do 14 cm lub w postaci krawędziaków, impregnowane 

próżniowo – ciśnieniowo bezchromowym środkiem Impralit – KDS. Łączniki – Śruby 

ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łącznikach, zagłębione 

w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce. 4. Dostawa oraz montaż 

huśtawka pojedyncza z siedziskiem kubełkowym – w miejscowości Małopole ( WSU 1,25m) 

. Obszar bezpiecznej obwiedni dla nawierzchni sypkiej 1,75 m x 7,30m zaś dla nawierzchni 

syntetycznej 1,75m x 6,30m. Wymagana nawierzchnia amortyzująca : piasek, żwirek, 

syntetyczna. Powierzchnia strefy bezpieczeństwa dla nawierzchni sypkiej 12,7 m2, dla 

nawierzchni syntetycznej 11,00 m2. Głębokość posadowienia max. 70 cm. PM - słupy 



pionowe i belka pozioma wykonane z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, opcjonalnie 

dodatkowo malowanych w kolorach RAL/opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie 

z rur z aluminium anodowanego. Łańcuch o krótkich ogniwach, ocynkowany/ opcjonalnie ze 

stali nierdzewnej. Zawiesia ze stali nierdzewnej. Siedzisko kubełkowe. Możliwość montażu 

na prefabrykatach betonowych. 5. Dostawa oraz montaż elementów małej architektury – 

siłowni zewnętrznej w miejscowości Ludwinów. Powierzchnia zajmowana przez urządzenia ( 

wraz ze strefami upadku) wpisana będzie w prostokąt o wymiarach ok. 5m x 2,5 m. Planuje 

się montaż 3 urządzeń wolnostojących . Teren zajmowany przez siłownię nie zostanie 

ogrodzony , planuje się pozostawienie istniejącej nawierzchni trawiastej , która jest 

odpowiednia do tego typu przedsięwzięć. Urządzenia zostaną zamontowane w jednym rzędzie 

– równolegle do północno-wschodniej elewacji budynku straży pożarnej. Wykaz urządzeń 

projektowanej siłowni terenowej: 1. biegacz wolnostojący 2. jeździec, 3. Wioślarz. 6. 

Dostawa oraz montaż - Huśtawka podwójna metalowa z belką (WSU 1,30m). – w 

miejscowości Sokołówek Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i 

pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z 

powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi 2. Rodzaj zawiesi – 

zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym oraz kubełkowym. Wysokość swobodnego 

upadku: 1,30m. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące 

załącznik do SIWZ. W zakresie użytych w opisie przedmiotu zamówienia ( dokumentacji 

projektowej) znaków towarowych lub nazw własnych, które zostały użyte tylko przykładowo, 

zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212221-1, 43325000-7, 45112723-9, 37500000-3 

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: 2018-11-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

/--/ Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka 


