Ogłoszenie nr 512056-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

Gmina Polanów: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Polanów oraz budowa
placu zabaw w miejscowości Żydowo”
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
Inwestycja realizowana jest w ramach operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskiego na lata 2014-2020.
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 Polanów, krajowy numer identyfikacyjny 33092066000000, ul. ul.
Wolności 4 , 76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 094 3188351, 3480641,
e-mail um@polanow.pl, faks 943 188 387.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.polanow.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)
Tak
www.bip.polanow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.polanow.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:
zgodnie z art. 10c ust.2 ustawy pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańców.
Adres:
Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

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: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w
miejscowości Polanów oraz budowa placu zabaw w miejscowości Żydowo”
Numer referencyjny: GM.II.271.2.2019
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: 1. Część

pierwsza: Plac zabaw w miejscowości Żydowo, działka nr 475/5 obręb Żydowo obejmuje następujące
elementy (ilości ujęte w przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia): - wykonaniu nawierzchni
piaskowej - wykonaniu trawnika - dostawy i montażu elementów placu zabaw - wykonaniu ogrodzenia:
budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - ogrodzenie panelowe z furtką i
bramą dwuskrzydłową 2. Część druga: Plac przystankowo-rekreacyjny przy ulicy Zacisze w miejscowości
Polanów, działka nr 204/2 obręb Polanów 4. Zagospodarowanie placu turystyczno - rekreacyjnego przy
ulicy Zacisze obejmuje następujące elementy (ilości ujęte w przedmiarze i opisie przedmiotu
zamówienia): 1. Ławka bez oparcia – 16 szt- ławka drewniana bez oparcia DANE TECHNICZNE:
długość całkowita min. 170 cm, wysokość siedziska min. 40 cm, szerokość siedziska min. 40 cm, ławka
wykonana z drewna bezrdzeniowego lub klejonego oraz desek impregnowanych. Montaż na kotwach lub
bezpośrednio w gruncie. 2. Stół drewniany z obustronnymi ławami - zestaw x 4 Drewno impregnowane
DANE TECHNICZNE: Wymiary minimalne:Stół:160x75 x 5cm,wys:75cm,Ławka :160x30x5 cm, wys.
do siedziska: 40cm, wys. całkowita ławki: 80cm,MONTAŻ:Mocowanie do podłoża za pomocą kotw
metalowych. Kotwa wpuszczona w fundament, element kotwiący winien być wyposażony w wąsy
uniemożliwiające wyrwanie kotwy. 3. Mobilne stoły z obustronnymi ławkami – zestaw x 20Komplet
składa się z jednego stołu oraz dwóch ław. Lakierowane twarde np. jodłowe drewno. Stalowa konstrukcja
malowana proszkowo. W ławkach należy zastosować 3 nogi. DANE TECHNICZNE: Wymiary
minimalne: Stół: Rozłożony: ok. 177 x 46 x 77 cm (dł. x szer. wys.).Złożony: 177 x 46 x 6,5 cm (dł. x
szer. wys.).Drewno Grubość: ok. 26 mm. Ławki: Rozłożone: ok. 177 x 23 x 47 cm (dł. x szer.
wys.)Złożone: ok. 177 x 23 x 6,5 cm (dł. x szer. wys.)Drewno Grubość: ok. 23 mm. 4. Parasole – 5 szt.
Parasole składane na stelażu aluminiowym, średnica czaszy 4 m , 8 paneli, poszycie wykonane z tkaniny
poliestrowej , wysoka odporność kolorów na blaknięcie , poszycie zabezpieczone przed wpływem
niekorzystnych warunków atmosferycznych, kolor poszycia do ustalenia z Inwestorem, poszycie z
nadrukiem logo gminy Polanów i PROW .Parasole mocowane z wykorzystaniem zabetonowanych tulei w
podłożu. 5. Altana prostokątna 6,25m x 5,25 m. Dostawa i montaż drewnianej wiaty rekreacyjnej z
elementów ściennych i dachowych drewnianych , na fundamentach betonowych.Wiata drewniana ( sosna
lub świerk) o wymiarach 6,25m x 5,25 m, dach kopertowy kryty papą i gontem papowym, słupy min.
14x14 cm, wita montowana za pomocą kotw metalowych, zabudowana z 3 stron na wysokości 1,2m
deskami drewnianymi o gr. min. 3cm , montaż na ramie. Drewno impregnowane ciśnieniowo - słupy
140x140 -murłata 140x140 -krokiew 50-60 x 120-140 - deska 25-28 - rama na ściany 100-120 x 40-50
Impregnacja ciśnieniowa lub impregnat wysokiej jakości malowanie 2-krotnne. 6. Ławki grillowe – 4 szt.
Ławka grillowa DANE TECHNICZNE: długość całkowita min. 170 cm, wysokość siedziska min. 40 cm,

szerokość siedziska min. 40 cm. Ławka wykonana z drewna bezrdzeniowego lub klejonego oraz desek
impregnowanych. Montaż na kotwach lub bezpośrednio w gruncie. 7. Ogrodzenie drewniane .Ogrodzenie
drewniane na słupkach drewnianych o długości 184 m i wysokości 1,1 m. Drewno zaimpregnowane.
Grubość deski min. 4 cm. Szerokość deski min. 20 cm. Minimum dwie deski poziome. 8. Krzewy
żywopłotowe – 190 szt. Żywopłot z żywotników zachodnich. Wysokość sadzonki m.in. 60cm. 9. Drzewa
liściaste -14szt. Sadzonki drzew liściastych – wysokość sadzonki min. 50 – 100 cm - złotokap pospolity –
1 szt, - migdałek – 2 szt - surmia – 3 szt - wierzba japońska – 4 szt - głóg dwuszyjkowy – 4 szt
Stabilizacja sadzonek z użyciem palików. Paliki do mocowania drzew o średnicy min. 6 cm 3. Część
trzecia: Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia zbiornika wodnego przy ulicy Przytorze w
miejscowości Polanów, działka nr 36/4, 28, 32 obręb Polanów 6. Zagospodarowanie placu turystyczno rekreacyjnego przy ulicy Przytorze obejmuje następujące elementy (ilości ujęte w przedmiarze i opisie
przedmiotu zamówienia): 1. Kostka brukowa betonowa luminescencyjna . Kostka wykonana z kruszywa z
dodatkiem luminoforów - substancji wykazujących luminescencję, zdolność absorbowania energii i jej
emitowania, faktura gładka, wymiary kostki 10x 20cm , gr. 6cm. 2. Betonowy kosz na śmieci – 7 szt.
Betonowy kosz na śmieci, pojemność: 70 l , ciężar: ok.250 kg. Kosz z wkładem na odpadki , wykonanym
z blachy ocynkowanej. 3. Kontener sanitarny – 7 szt. Podstawa: min. 100cm x 100cm, Wysokość: 235cm,
Wyposażenie: Pojemność zbiornika : 250L, Wskaźnik "wolne"/"zajęte": Tak, Uchwyt na papier toaletowy:
Tak Dach przepuszczający światło. Materiał: wysokiej gęstości polietylen. 4. Stół drewniany z
obustronnymi ławami - zestaw x 4. Drewno impregnowane. DANE TECHNICZNE: Wymiary
minimalne:Stół:160x75 x 5cm, wys:75cm, Ławka :160x30x5 cm, wys. do siedziska: 40cm, wys.
całkowita ławki: 80cmMONTAŻ:Mocowanie do podłoża za pomocą kotw metalowych. Kotwa
wpuszczona w fundament, element kotwiący winien być wyposażony w wąsy uniemożliwiające wyrwanie
kotwy. 5. Tablica informacyjna – 1 szt. Zewnętrzna drewniana tablica informacyjna jednostronna z
nadrukiem full color (treść tablic do uzgodnienia z Zamawiającym) kompozyt trójwarstwowy, wydruk
zabezpieczony folia UV. Wym. min 150 X 144 cm. MONTAŻ: Mocowanie do podłoża za pomocą kotw
metalowych. Kotwa wpuszczona w fundament, element kotwiący winien być wyposażony w wąsy
uniemożliwiające wyrwanie kotwy. 6. Ogrodzenie 295 mb. Ogrodzenie panelowe zabezpieczone
antykorozyjne (ocynk ogniowy i malowanie proszkowe), wysokość ogrodzenia 160 cm. Panele, słupki,
brama, furtka i elementy montażowe pokryte są podwójną powłoką antykorozyjną: warstwą cynku w
procesie cynkowania ogniowego oraz powłoką PCV. Zamówienie zawiera wszystkie niezbędne elementy :
słupki, obejmy i mocowania Podstawowe parametry: - wysokość słupka: 200 cm - przekrój słupka: 4x6
cm - rozstaw osi słupków: 258cm - grubość drutów poziomych: 5 mm - grubość drutów pionowych: 5 mm

- rozmiar panela: 150x250,5 cm - Wielkość oczka: 5,5x20cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych). 7.
Barierka mobilna stalowa. DANE TECHNICZNE: Długość całkowita min : 220 cm, Długość ramy min.:
200cm, Wysokość min.: 1 m, Ciężar min: 9 kg, Ilość drążków min: 15, Wykończenie: ocynk. 8. Ławki
grillowe – 4 szt. Ławka stalowa bez oparcia .Wykonana z profilu min. 60x40 mm. Całość ocynkowana i
pomalowana. Deski malowane na kolor Teak lub Palisander. Długość ławki min. 180 cm. Wysokość
całkowita min. 45 cm. Głębokość siedziska 52,5cm.Deski wykonane z drewna, impregnowanego i
lakierowanego. Montaż ławek do podłoża naturalnego za pomocą stalowych kotew. Kotwa wpuszczona w
fundament, element kotwiący winien być wyposażony w wąsy uniemożliwiające wyrwanie kotwy. 9.
Stopy fundamentowe. Wykonanie stóp zgodnie z przedmiarem. Osadzenie gwintowanych prętów
mocujących słupy metodą wklejenia.

II.5) Główny kod CPV: 45112710-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112720-8
45112723-9
37535200-9
45223800-4
45111200-0

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: 2019-06-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-15

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: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną: dla
części 1 - co najmniej 30 000,00 zł. dla części 2 - co najmniej 50 000,00 zł. dla części 3 - co najmniej
150 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie terenu rekreacyjnego lub
placu zabaw, obejmującą swym zakresem: roboty ziemne, montaż małej architektury, nawierzchnie
ulepszone lub twarde, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem

dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone o wartości brutto: dla części 1 - co najmniej 30 000,00 zł. każda dla części 2 - co najmniej
50 000,00 zł. każda dla części 3 - co najmniej 150 000,00 zł. każda
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: Nie
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 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp –
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa
w pkt 6.3.12 SIWZ, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa wyzej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ (sytuacja ekonomiczna
lub finansowa) - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego odpowiednią dla poszczególnej
części zamówienia wraz z dowodem opłacenia.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym
mowa w pkt 6.2.3 SIWZ(zdolność techniczna lub zawodowa) - wykazu robót wykonanych, w okresie
ostatnich pięciu 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 usługi zostały wykonane - załącznik nr 3 („Doświadczenie Wykonawcy”). Do

powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
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)
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. 3. Zobowiązanie
innych podmiotów - jeśli dotyczy. 4. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert,
wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości: dla części 1 - 1600,00 zł. dla części 2 2700,00 zł. dla części 3 – 8000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena ofertowa brutto

60,00

wydłużenie okresu 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. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1)
zmiany zostały przewidziane we wzorze umowy zawartej w załączniku nr 4 do SIWZ 2)zmiany dotyczą
realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną
niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany
nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie
następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) wykonawcę, któremu zamawiający
udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których
mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem
jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 6)
łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień
na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 7)konieczność dokonania istotnych zmian w dokumentacji

projektowej lub uzupełnienia dokumentacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a w szczególności w
wyniku zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, ujawnienia się w trakcie wykonywania
przedmiotu zamówienia wad dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót; 8)wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót. W przypadku
wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniej
zmianie (pod warunkiem uzyskania zgody instytucji współfinansujących), o czas niezbędny do wykonania
jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zmiana
terminu realizacji przedmiotu umowy wymaga aneksu do umowy; 2.Zamawiający dopuszcza zmianę
warunków umowy zawartej z Wykonawcą w zakresie zmiany: 1) osób nadzorujących wykonanie
przedmiotu umowy (kierownik budowy), jeżeli wystąpią okoliczności powodujące, że wskazana w
umowie osoba nie może pełnić swoich funkcji. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia i
udokumentowania. 2)podwykonawcy wskazanego w ofercie udostępniającego zasoby oraz rezygnacja z
tego podwykonawcy. 3)powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia, w sytuacji gdy
Wykonawca w ofercie zobowiązał się samodzielnie realizować zamówienie. 3. Wprowadzenie zmiany do
umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 następuje na podstawie aneksu do umowy.
4.Postanowienia wymienione w ust. 1 i 2 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. 5.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych. §15
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący
wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą
być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z
późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia
składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość
gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w

poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale,
oddzielnie spięte. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach
składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym
wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić
przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-25, 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
> Oferta musi być napisana w języku polskim.
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: Budowa placu zabaw w miejscowości Żydowo, działka nr 475/5 obręb Żydowo
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:Plac zabaw w
miejscowości Żydowo, działka nr 475/5 obręb Żydowo obejmuje następujące elementy (ilości ujęte w
przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia): - wykonaniu nawierzchni piaskowej - wykonaniu trawnika dostawy i montażu elementów placu zabaw - wykonaniu ogrodzenia: budowa ogrodzenia z siatki na słupkach
metalowych obetonowanych - ogrodzenie panelowe z furtką i bramą dwuskrzydłową
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8,

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: 2019-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena

60,00

gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

Plac przystankowo-rekreacyjny przy ulicy Zacisze w miejscowości Polanów, działka nr
204/2 obręb Polanów 4.

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. Ławka bez
oparcia – 16 szt- ławka drewniana bez oparcia DANE TECHNICZNE: długość całkowita min. 170 cm,
wysokość siedziska min. 40 cm, szerokość siedziska min. 40 cm, ławka wykonana z drewna bezrdzeniowego
lub klejonego oraz desek impregnowanych. Montaż na kotwach lub bezpośrednio w gruncie. 2. Stół
drewniany z obustronnymi ławami - zestaw x 4 Drewno impregnowane DANE TECHNICZNE: Wymiary
minimalne:Stół:160x75 x 5cm,wys:75cm,Ławka :160x30x5 cm, wys. do siedziska: 40cm, wys. całkowita
ławki: 80cm,MONTAŻ:Mocowanie do podłoża za pomocą kotw metalowych. Kotwa wpuszczona w
fundament, element kotwiący winien być wyposażony w wąsy uniemożliwiające wyrwanie kotwy. 3.
Mobilne stoły z obustronnymi ławkami – zestaw x 20Komplet składa się z jednego stołu oraz dwóch ław.
Lakierowane twarde np. jodłowe drewno. Stalowa konstrukcja malowana proszkowo. W ławkach należy
zastosować 3 nogi. DANE TECHNICZNE: Wymiary minimalne: Stół: Rozłożony: ok. 177 x 46 x 77 cm (dł.
x szer. wys.).Złożony: 177 x 46 x 6,5 cm (dł. x szer. wys.).Drewno Grubość: ok. 26 mm. Ławki: Rozłożone:
ok. 177 x 23 x 47 cm (dł. x szer. wys.)Złożone: ok. 177 x 23 x 6,5 cm (dł. x szer. wys.)Drewno Grubość: ok.
23 mm. 4. Parasole – 5 szt. Parasole składane na stelażu aluminiowym, średnica czaszy 4 m , 8 paneli,
poszycie wykonane z tkaniny poliestrowej , wysoka odporność kolorów na blaknięcie , poszycie
zabezpieczone przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, kolor poszycia do ustalenia z
Inwestorem, poszycie z nadrukiem logo gminy Polanów i PROW .Parasole mocowane z wykorzystaniem
zabetonowanych tulei w podłożu. 5. Altana prostokątna 6,25m x 5,25 m. Dostawa i montaż drewnianej wiaty
rekreacyjnej z elementów ściennych i dachowych drewnianych , na fundamentach betonowych.Wiata
drewniana ( sosna lub świerk) o wymiarach 6,25m x 5,25 m, dach kopertowy kryty papą i gontem papowym,
słupy min. 14x14 cm, wita montowana za pomocą kotw metalowych, zabudowana z 3 stron na wysokości
1,2m deskami drewnianymi o gr. min. 3cm , montaż na ramie. Drewno impregnowane ciśnieniowo - słupy
140x140 -murłata 140x140 -krokiew 50-60 x 120-140 - deska 25-28 - rama na ściany 100-120 x 40-50
Impregnacja ciśnieniowa lub impregnat wysokiej jakości malowanie 2-krotnne. 6. Ławki grillowe – 4 szt.
Ławka grillowa DANE TECHNICZNE: długość całkowita min. 170 cm, wysokość siedziska min. 40 cm,
szerokość siedziska min. 40 cm. Ławka wykonana z drewna bezrdzeniowego lub klejonego oraz desek
impregnowanych. Montaż na kotwach lub bezpośrednio w gruncie. 7. Ogrodzenie drewniane .Ogrodzenie

drewniane na słupkach drewnianych o długości 184 m i wysokości 1,1 m. Drewno zaimpregnowane. Grubość
deski min. 4 cm. Szerokość deski min. 20 cm. Minimum dwie deski poziome. 8. Krzewy żywopłotowe – 190
szt. Żywopłot z żywotników zachodnich. Wysokość sadzonki m.in. 60cm. 9. Drzewa liściaste -14szt.
Sadzonki drzew liściastych – wysokość sadzonki min. 50 – 100 cm - złotokap pospolity – 1 szt, - migdałek –
2 szt - surmia – 3 szt - wierzba japońska – 4 szt - głóg dwuszyjkowy – 4 szt Stabilizacja sadzonek z użyciem
palików. Paliki do mocowania drzew o średnicy min. 6 cm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45112710-5

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: 2019-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena

60,00

gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

3 Nazwa:

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia zbiornika wodnego przy ulicy
Przytorze w miejscowości Polanów, działka nr 36/4, 28, 32 obręb 6 miasta Polanowa.

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. Kostka brukowa
betonowa luminescencyjna . Kostka wykonana z kruszywa z dodatkiem luminoforów - substancji

wykazujących luminescencję, zdolność absorbowania energii i jej emitowania, faktura gładka, wymiary
kostki 10x 20cm , gr. 6cm. 2. Betonowy kosz na śmieci – 7 szt. Betonowy kosz na śmieci, pojemność: 70 l ,
ciężar: ok.250 kg. Kosz z wkładem na odpadki , wykonanym z blachy ocynkowanej. 3. Kontener sanitarny –
7 szt. Podstawa: min. 100cm x 100cm, Wysokość: 235cm, Wyposażenie: Pojemność zbiornika : 250L,
Wskaźnik "wolne"/"zajęte": Tak, Uchwyt na papier toaletowy: Tak Dach przepuszczający światło. Materiał:
wysokiej gęstości polietylen. 4. Stół drewniany z obustronnymi ławami - zestaw x 4. Drewno impregnowane.
DANE TECHNICZNE: Wymiary minimalne:Stół:160x75 x 5cm, wys:75cm, Ławka :160x30x5 cm, wys. do
siedziska: 40cm, wys. całkowita ławki: 80cmMONTAŻ:Mocowanie do podłoża za pomocą kotw
metalowych. Kotwa wpuszczona w fundament, element kotwiący winien być wyposażony w wąsy
uniemożliwiające wyrwanie kotwy. 5. Tablica informacyjna – 1 szt. Zewnętrzna drewniana tablica
informacyjna jednostronna z nadrukiem full color (treść tablic do uzgodnienia z Zamawiającym) kompozyt
trójwarstwowy, wydruk zabezpieczony folia UV. Wym. min 150 X 144 cm. MONTAŻ: Mocowanie do
podłoża za pomocą kotw metalowych. Kotwa wpuszczona w fundament, element kotwiący winien być
wyposażony w wąsy uniemożliwiające wyrwanie kotwy. 6. Ogrodzenie 295 mb. Ogrodzenie panelowe
zabezpieczone antykorozyjne (ocynk ogniowy i malowanie proszkowe), wysokość ogrodzenia 160 cm.
Panele, słupki, brama, furtka i elementy montażowe pokryte są podwójną powłoką antykorozyjną: warstwą
cynku w procesie cynkowania ogniowego oraz powłoką PCV. Zamówienie zawiera wszystkie niezbędne
elementy : słupki, obejmy i mocowania Podstawowe parametry:
słupka: 4x6 cm
pionowych: 5 mm

rozstaw osi słupków: 258cm

wysokość słupka: 200 cm

grubość drutów poziomych: 5 mm

rozmiar panela: 150x250,5 cm

przekrój

grubość drutów

Wielkość oczka: 5,5x20cm (nie dotyczy miejsc

przeprofilowanych). 7. Barierka mobilna stalowa. DANE TECHNICZNE: Długość całkowita min : 220 cm,
Długość ramy min.: 200cm, Wysokość min.: 1 m, Ciężar min: 9 kg, Ilość drążków min: 15, Wykończenie:
ocynk. 8. Ławki grillowe – 4 szt. Ławka stalowa bez oparcia .Wykonana z profilu min. 60x40 mm. Całość
ocynkowana i pomalowana. Deski malowane na kolor Teak lub Palisander. Długość ławki min. 180 cm.
Wysokość całkowita min. 45 cm. Głębokość siedziska 52,5cm.Deski wykonane z drewna, impregnowanego i
lakierowanego. Montaż ławek do podłoża naturalnego za pomocą stalowych kotew. Kotwa wpuszczona w
fundament, element kotwiący winien być wyposażony w wąsy uniemożliwiające wyrwanie kotwy. 9. Stopy
fundamentowe. Wykonanie stóp zgodnie z przedmiarem. Osadzenie gwintowanych prętów mocujących słupy
metodą wklejenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 45112720-8

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: 2019-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena

60,00

gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

