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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.sp29bialystok.republika.pl

Białystok: Wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu Szkół
Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku przy ul. Promiennej
13a, w ramach rządowego programu Radosna szkoła
Numer ogłoszenia: 272936 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Sportowych nr 1 im. Synów Pułku , ul. Promienna 13a, 15-720
Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 651 15 05, faks 85 651 63 06.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp29bialystok.republika.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu
Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku przy ul. Promiennej 13a, w ramach rządowego
programu Radosna szkoła.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie dużego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku
przy ul. Promiennej 13a w ramach rządowego programu Radosna Szkoła z wykonaniem nawierzchni
syntetycznej, wyposażeniem w urządzenia zabawowo - rekreacyjne i małą architekturę oraz urządzeniem
zieleni. 2. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa zawierająca projekt
wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (załącznik nr 6
stanowiący integralną część SIWZ) wykonana przez zespół projektowy: mgr inż. arch. BARTOSZ
KRZYWICKI, mgr inż. arch. KAMILA WOJSZEL, mgr inż. arch. SZYMON NIEWIAROWSKI -firma MDOM
PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTURY BARTOSZ KRZYWICKI 15-427 Białystok, ul. Lipowa 14 lokal 9.
3.Wykonawca, do realizacji przedmiotu zamówienia zapewni materiały własne, spełniające opisane w
dokumentacji wymagania jakościowe, bezpieczeństwa, zgodne z normami PN-EN 1176 Wyposażenie
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placów zabaw i PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 4. Wskazane w
dokumentacji projektowej ewentualne nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów są
przykładowe. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji
projektowej. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30
ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz termin ważności
dokumentu. 5. Teren objęty przedmiotem zamówienia znajduje się przy ul. Promiennej 13a w Białymstoku,
na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 338 i 338/2. Zaleca się, aby
Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu
budowy poniesie Wykonawca. 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z
wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi
przepisami i normami, z uwzględnieniem przepisów związanych z rządowym programem Radosna Szkoła
tj.: 1) uchwała Rady Ministrów Nr 112 z dn. 07.07.2009r. w sprawie Rządowego programu wspierania w
latach 2009 -2014 organów prowadzących w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i
opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna
Szkoła ze zmianami wynikającymi z uchwały zmieniającej tę uchwałę, które weszły w życie 4.10.2010; 2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7 lipca 2009 w sprawie form i zakresu finansowego wspierania
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ( Dz.U. Nr 110, poz. 915 ze
zmianami wynikającymi z rozporządzenia zmieniającego z dnia 4 października 2010 - Dz.U. nr 187
poz.1253) 7. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: a) zorganizowania
oraz należytego zabezpieczenia miejsca realizacji zadania wraz z zapleczem, w sposób zapewniający
bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie przed dostępem osób trzecich
oraz zapewnić właściwe warunki BHP, ochrony zdrowia i p.poż przy wykonywaniu robót budowlanych. b)
utrzymywania miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwania na bieżąco
zbędnych elementów z demontażu, materiałów, odpadów, śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są
już potrzebne; c) postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma obowiązek
zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu zadania odpadów zgodnie z ustawą o
odpadach z dnia 27.04.2001r. (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243) i ustawą Prawo ochrony środowiska z
dnia 27.04.2001r. (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami); d) natychmiastowego usuwania wszelkich
szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 8. Dla każdego z zamontowanych urządzeń na placu,
Wykonawca zamieści informację o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu
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zasad bezpiecznego użytkowania 9. Tablica informacyjna z regulaminem (uwzględniona w dokumentacji
projektowej) powinna być w grafice zgodnej ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej MEN wzór ten stanowi załącznik nr 7 10. Prace uciążliwe dla uczniów i dla funkcjonowania szkoły wykonywane
podczas trwania roku szkolnego (tj. w miesiącach wrzesień i październik 2012) należy wykonywać po
godzinach pracy szkoły lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych. Prace głośne i uciążliwe należy wykonywać
wyłącznie po godzinach pracy szkoły (od godz. 15.00 do 22.00) oraz w dni wolne od zajęć (w godz. od 7.00
do 22.00). Wszelkie niezbędne wyłączenia zasilania muszą być uzgadniane z Zamawiającym. 11.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i nawierzchnię oraz zamontowane
urządzenia na placu zabaw wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego (chyba, że producent udziela gwarancji
dłuższej) oraz 36 miesięcy rękojmi..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.27.10-5, 37.53.52.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się realizacją w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 zamówień na roboty budowlane w zakresie realizacji
placów zabaw z montażem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i wykonaniem bezpiecznej
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nawierzchni syntetycznej o wartości nie mniejszej niż 120.000 tys. brutto każde, z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia
będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi: co najmniej 1
osobą o specjalności konstrukcyjno - budowlanej -kierownik budowy, wpisanymi na listę
właściwej Izby Samorządu Zawodowego - zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, w
rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623
z późn. zm.) lub uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie na
podstawie odrębnych przepisów prawa, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji
zawodowych, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe
lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł, - informacja wystawiona nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:


wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone



wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
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odpowiedzialnych

za

świadczenie

usług,

kontrolę

jakości

lub

kierowanie

robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków
finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:



inne dokumenty
1) Badania na zgodność z norma PN-EN 1177 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja
techniczna ITB, lub dokument równoważny wydany przez instytucję posiadającą uprawnienia do
kontroli jakości - dla oferowanych nawierzchni 2) Autoryzacja producenta nawierzchni (karta
techniczna), wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię. 3) Atest PZH lub równoważny do
oferowanej nawierzchni potwierdzający spełnienie przez produkt wymogów higienicznych 4)
Specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń zabawowych oraz certyfikaty potwierdzające
zgodność poszczególnych urządzeń z normą PN-EN 1176

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy wykonawca
zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w sekcji III.4.2) tiret 2, 2) warunki dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej badane będą łącznie
- dokumenty określone w sekcji III.4.1) tiret 1,2,3,4 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu określone w sekcji III.4.1) oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
określone w sekcji III.4.2) tiret 1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie. 2. Zgodnie z art. 26 ust 2b) i 2c) ustawy
Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (przedstawione w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Wzór zobowiązania - załącznik nr 4B do SIWZ.
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp winno być sporządzone
zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje.
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III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość: 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie
terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od
stron, lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć.
Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec;
2) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego brutto w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki
podatku VAT, wyłącznie w wysokości wynikającej z tej zmiany 3) zmiany kierownika robót,
przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptując nowego
kierownika robót w sytuacji, gdy: a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika robót w
przypadkach: - choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika robót lub nie wywiązywania
się kierownika robót z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana kierownika robót będzie
niezbędna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja), b) Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków
wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika robót zgodnie z żądaniem
Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku zmiany kierownika robót nowy kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty; 4) jeśli w
ramach wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu
trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawca - Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie doświadczenie
jakie wymagane było dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia; 5) zmiany unormowań prawnych
powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. 5. Wszelkie zmiany niniejszej
umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 6. Warunkiem dokonania zmiany, o której
mowa w ust. 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie
przez strony stosownego protokołu.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.sp29bialystok.republika.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół
Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku 15-720 Białystok, ul. Promienna 13a - sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2012
godzina 15:45, miejsce: Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku 15-720 Białystok,
ul. Promienna 13a - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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
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