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

Elbląg: Doposażenie i organizacja placów zabaw przy szkołach w
Gminie Elbląg
Numer ogłoszenia: 119455 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Elbląg , ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, woj. warmińskomazurskie, tel. 055 2341884, faks 055 2340871.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaelblag.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie i organizacja placów
zabaw przy szkołach w Gminie Elbląg.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest doposażenie 3 placów zabaw oraz wyposażenie 1 placu zabaw przy szkołach
Gminy Elbląg. Zadanie obejmuje dostawę i montaż urządzeń zgodnie z zestawieniem. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy będzie należało również sporządzenie projektów zagospodarowania
terenu działek, na których zlokalizowano place zabaw w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu
złożenie obowiązkowego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, zgodnie z art. 30 ust.
1 i 3 ustawy Prawo budowlane. Projekty winny być sporządzone przez projektanta posiadającego
wymagane uprawnienia budowlane. W celu umożliwienia sporządzenia projektów, Zamawiający
przekaże mapy do celów projektowych dla wszystkich działek objętych zamówieniem..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium. Kwota wadium wymagana
do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego:Nordea Bank Poslak S.A. 31 1440 1101 0000 0000 1458 0123 z dopiskiem: Place
zabaw
III.2) ZALICZKI
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
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku udziału w
postępowania. Ocena spełniania zostanie dokonana na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
22 ust. 1 ustawy PZP - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku udziału w
postępowania. Ocena spełniania zostanie dokonana na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
22 ust. 1 ustawy PZP - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku udziału w
postępowania. Ocena spełniania zostanie dokonana na podstawie złożonego przez

Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
22 ust. 1 ustawy PZP - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku udziału w
postępowania. Ocena spełniania zostanie dokonana na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
22 ust. 1 ustawy PZP - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku udziału w
postępowania. Ocena spełniania zostanie dokonana na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
22 ust. 1 ustawy PZP - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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;

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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania takich
zmian:a) konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:- z przyczyn zależnych od
Zamawiającego (np. względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne) lub gdy zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, - gdy Wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie producenta
oferowanych produktów o braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w
umowie, - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności oraz okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Nie uważa się za czynnik
zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji usług, który przy składaniu ofert
musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof) b) likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy c) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych
danych podmiotowych d) zmian podwykonawców e) ustawowa zmiana stawki podatku VAT w
sytuacji łącznego spełniania dwóch przesłanek: - gdy istnieje obiektywna konieczność
wprowadzenia zmian, np., gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi
trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1
Kodeksu Cywilnego, - zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
momencie zawarcia Umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.gminaelblag.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Elbląg, ul. Browarna 85, pok. 6, 82-300 Elbląg.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, pok. 1, 82-300 Elbląg.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w Gminie
Elbląg - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..
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: tak

