
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
z  dnia  24.09.2012 r.

Nazwa :   Zakup urządzeń zabawowych (celem doposaŜenia istniejących placów zabaw).

Identyfikator :   IZP.271.7.2012.AG

I)  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO.

Burmistrz Zdzieszowic

ul. Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

Tel. (077) 4064400                         Fax. (077) 4064444
REGON :   000530347                   NIP :   749-10-93-999

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM. 

II)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zmiany Dz. U. z 
2010r. Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; z 2011r. Nr 28, poz. 143, Nr 5 poz. 13, Nr 87, 
poz. 484) zwanej dalej w skrócie  ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego.  

III)  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zamówienie obejmuje dostawę niŜej wymienionych urządzeń zabawowych jako doposaŜenie 
istniejących na terenie osiedli i sołectw Gminy Zdzieszowice placów zabaw :

1) Sołectwo Jasiona

a) Zestaw  zabawowy  o  konstrukcji  drewnianej (drewno bezrdzeniowe malowane
    powierzchniowo), z łącznikami wykonanymi ze stali, zakotwiczony w gruncie poprzez
    ocynkowane kotwy stalowe (zabetonowane), szerokość - min. 1,0m, długość - min. 4,0m,
    wysokość - min. 1,8m; maksymalna wysokość upadku – 0,9m.

Zestaw złoŜony z  :
− czworokątnej wieŜy drewnianej bez daszku;

            -     zjeŜdŜalni o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, ślizg wykonany ze stali
 nierdzewnej;
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                 -  wejście na wieŜę (trap) drewniane.

b) Huśtawka wagowa składająca się z belki drewnianej głównej, wahająca się na łoŜysku
     stalowym malowanym proszkowo, słupy podstawy drewniane zakotwiczone
     w gruncie poprzez ocynkowane kotwy stalowe za pomocą stóp betonowych, uchwyty
     malowane proszkowo wbudowane w imitację głowy konia, siedziska w kolorze 
     czerwonym wykonane ze sklejki laminowanej wodoodpornej, dla amortyzowania uderzeń
     wmontowane w podłoŜe dwie opony. Szerokość - min. 0,4m, długość - min. 3,0m,
     wysokość - min. 1,0m; maksymalna wysokość upadku – 1,0m.

c) Urządzenie zabawowe „kucyk” składające się z czterech drewnianych słupów połączonych
    parami metalowym prętem malowanym proszkowo, natomiast pomiędzy siedzisko
    imitujące konia połączone w czterech miejscach zawiasowo umoŜliwiające ruch 
    wahadłowy. Słupy drewniane zakotwiczone w gruncie poprzez ocynkowane kotwy stalowe
    za pomocą stóp betonowych. Szerokość - min. 1,0m, długość - min. 1,2m, wysokość - 
    min. 1,0m.

2) Sołectwo Rozwadza

a) Zestaw  zabawowy  o  konstrukcji  drewnianej,  z  łącznikami  wykonanymi  ze  stali,
    zakotwiczony w gruncie poprzez ocynkowane kotwy stalowe (zabetonowane). Szerokość  
    - min. 4,5m, długość - min. 5,5m, wysokość – min. 3,2m.  

Zestaw złoŜony z :
− wieŜy drewnianej z daszkiem dwuspadowym wykonanym  z laminowanej

wodoodpornej sklejki w kolorze zielonym;
      -     wieŜy drewnianej z daszkiem czterospadowym wykonanym  z laminowanej
             wodoodpornej sklejki w kolorze czerwonym;

            -     mostek łukowy drewniany,
            -     podest łączący z poręczami,
            -     schody wejściowe na wieŜę drewniane,
            -     drabina wejściowa na wieŜę metalowa,
            -     tunel łączący podest z wieŜą z tworzywa,

-     zjeŜdŜalni o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, ślizg wykonany ze stali
 nierdzewnej, boki wyłoŜone sklejką (dwie zjeŜdŜalnie).

b)  Piaskownica sześciokątna z palisady drewnianej, dł. boku min. 1,2m z trzema
     siedziskami wykonanymi w trzech róŜnych kolorach ze sklejki laminowanej
     wodoodpornej.

3) Sołectwo Januszkowice

a) Zestaw zabawowy o konstrukcji drewnianej ze słupów i belek (drewno bezrdzeniowe lub
    klejone malowane powierzchniowo), zakotwiczenie w gruncie poprzez ocynkowane kotwy
    stalowe za pomocą stopy betonowej, szerokość – min. 5,5m, długość – min. 7,0m.

Zestaw złoŜony z :
− wieŜy drewnianej z daszkiem dwuspadowym wykonanym z laminowanej

wodoodpornej sklejki w kolorze zielonym;
      -     wieŜy drewnianej bez daszka z metalowym prętem umoŜliwiającym zjazd, 
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      -     „przeplotni” drewnianej o dł. min. 2m przedzielonej pionowymi i 
             poziomymi belkami drewnianymi,

-     pomost wiszący, drewniany,z drewnianą belką;
-     schody wejściowe na wieŜę drewniane,
-     zjeŜdŜalni o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo;
-    trap wejściowy drewniany na pomost.

b) Urządzenie zabawowe w kształcie drewnianej wieŜy o podstawie sześciokąta, konstrukcja
     słupów pionowych (drewno bezrdzeniowe lub klejone malowane powierzchniowo),
     zakotwiczenie w gruncie poprzez ocynkowane kotwy stalowe za pomocą stopy betonowej,
     zadaszenie daszkiem wielospadowym wykonanym z laminowanej wodoodpornej sklejki w
     kolorze zielonym. W środku wieŜy drewniane schody zabiegowe, do wieŜy dostawiona
     zjeŜdŜalnia o konstrukcji stalowej, malowana proszkowo. Średnica koła opisanego na
     sześciokącie – min. 2,0m, szerokość wraz ze zjeŜdŜalnią – min. 4,5m, wysokość
     swobodnego upadku - max. 1,5 m.

4) Sołectwo Oleszka

a) Urządzenie zabawowe w kształcie sześcianu, konstrukcja słupów pionowych oraz belek
    poziomych (drewno bezrdzeniowe lub klejone malowane powierzchniowo), 
    zakotwiczenie w gruncie poprzez ocynkowane kotwy stalowe za pomocą stopy betonowej.
    Na ścianach bocznych urządzenia rozmieszczone odpowiednio : 1) kratownica z opon i
    łańcuchów, 2) drabinka metalowa oraz lina do wspinania, 3) kratownica z łańcuchów, 
    4) drabina drewniana. Wymiary zestawu : długość min. 3,0m, szerokość min. 3,0m,
    wysokość minimum 2,0m.

b) Karuzela z czterema siedziskami (wraz z oparciami). Konstrukcja metalowa – spód okrągły
    ocynkowany; pozostałe elementy (siedziska, oparcia) zabezpieczone przed korozją metodą 
    malowania proszkowego (kolor dowolny). Średnica karuzeli min. 1,5m; wysokość 
    min. 1,0m.                                   

5) Sołectwo śyrowa

a) Piaskownica kwadratowa z palisady drewnianej, długość boku min. 1,0m; z dwoma
     siedziskami (w dwóch naroŜach piaskownicy) wykonanymi ze sklejki laminowanej
     wodoodpornej lub z tworzywa HDPE. Wysokość piaskownicy minimum 0,3 m.

b) Ławka „piknikowa” (ławostół) konstrukcji drewnianej, stół połączony z siedziskami,
    długość min. 2,0m.

c) „SpręŜynowiec” w kształcie kaczki. Główny element konstrukcyjny to spręŜyna o średnicy
    min. 200mm, wysokości min. 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej
    kotwy. Konstrukcja „kaczki” wykonana jest  ze sklejki laminowanej wodoodpornej lub 
    z tworzywa HDPE. Zamówienie obejmuje 2 „spręŜynowce”. 

d)  Karuzela bez trzpieniowa, łoŜyskowana tocznie, bezobsługowa rurowa konstrukcja
     malowana proszkowo. Spód okrągły ocynkowany, część górną tworzą dwa półokrągłe
     pałąki umoŜliwiające utrzymywanie się osób na karuzeli. Średnica karuzeli min. 1,2m;
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    wysokość min. 0,8m.                      

e) Huśtawka podwójna. Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z
    drewna litego, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie
    przez zabetonowanie. Zawiesie łoŜyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe
    zabezpieczone gumą (dwa siedziska z zawiesiami). Minimalna wysokość – 2,2m.

6) Sołectwo Krępna  

a) Zestaw zabawowy w formie „lokomotywy z jednym wagonem” o konstrukcji drewnianej
    ze słupów i belek (drewno bezrdzeniowe lub klejone malowane powierzchniowo), koła
    lokomotywy i wagonu gumowe (opony samochodowe). Długość zestawu (lokomotywa z
    wagonem) minimum 6,0 m; szerokość min. 1,5 m.

b) Huśtawka „waŜka” z dwoma oparciami. Belka główna - drewniana, konstrukcja
    mocowania do ziemi oraz pochwyty przy oparciach - metalowe, oparcie – materiał
    dowolny. Długość huśtawki minimum 2,0m, szerokość min. 0,4m, wysokość min. 0,5m.

7) Osiedle Akacjowa-Zielona 

a) Urządzenie sprawnościowe „sześciokąt wielofunkcyjny”, konstrukcja drewniana (drewno
    bezrdzeniowe lub klejone malowane powierzchniowo), zakotwiczenie w gruncie poprzez
    ocynkowane kotwy stalowe  za pomocą stóp betonowych, na kaŜdym boku sześciokąta
    realizowana inna funkcja sprawnościowa (drąŜki, podciąganie, zwis swobodny, łańcuchy).
    Średnica koła opisanego na sześciokącie – min. 3,0m, wysokość – min. 2,1m.

b) Urządzenie sprawnościowe „linarium stoŜkowe”, konstrukcja w oparciu o drewniany słup
    (drewno bezrdzeniowe lub klejone malowane powierzchniowo), zakotwiczenie w gruncie
    poprzez ocynkowaną kotwę stalową za pomocą stopy betonowej, podstawa i powierzchnia
    boczna stoŜka – konstrukcja stalowo – linowa. Średnica podstawy stoŜka – min. 1,8m,
    wysokość stoŜka min. 3,0m.

8) Osiedle Piastów I

a) Zestaw zabawowy składający się z drewnianych nóg zestawu (słupów), drabinki
    drewnianej, podestu drewnianego, zjeŜdŜalni „głębokiej” o konstrukcji stalowej
    (malowanej proszkowo), rurki nad zjeŜdŜalnią. Zakotwiczenie w gruncie poprzez
    ocynkowane kotwy stalowe za pomocą stóp betonowych. Minimalna długość zestawu -
    3,5m, minimalna szerokość zestawu - 1,0m, wysokość całkowita – min. 2,0m, maksymalna
    wysokość upadku – 1,3m.

b) Huśtawka „wahadłowa” składająca się z dwóch par drewnianych nóg połączonych
    stalowym elementem rurowym, na którym zawieszone są na stalowych łańcuchach dwie
    huśtawki, siedziska huśtawek drewniane zamykane. Zakotwiczenie w gruncie poprzez
    ocynkowane kotwy stalowe za pomocą stóp betonowych. Zamówienie obejmuje 
    3 komplety takich huśtawek. 

4



c) Huśtawka składająca się z dwóch par drewnianych nóg połączonych stalowym elementem
    rurowym, na którym zawieszone są na stalowych łańcuchach dwie huśtawki, siedziska
    huśtawek drewniane lub metalowe otwarte. Zakotwiczenie w gruncie poprzez
    ocynkowane kotwy stalowe za pomocą stóp betonowych.

d) Piaskownica kwadratowa z palisady drewnianej, długość boku min. 2,5m; z czterema
     siedziskami (w czterech naroŜach piaskownicy) wykonanymi ze sklejki laminowanej
     wodoodpornej. Wysokość piaskownicy minimum 0,3 m.

e) Zestaw gimnastyczny o konstrukcji drewnianej ze słupów i belek, zakotwiczony
    w gruncie poprzez ocynkowane kotwy stalowe za pomocą stopy betonowej, całkowita
    wysokość min. 2,50m. 

Zestaw złoŜony co najmniej  z  :
- „ ścianki wspinaczkowej” o dł. min. 2m wykonanej z wodoodpornego materiału,  
uchwyty  wspinaczkowe zamontowane z  obu stron ścianki  w kolorze innym niŜ  
kolor ścianki;
- „ ścianki linowej” o dł. całkowitej min. 2m wykonanej z liny plecionej z rdzeniem 
stalowym, przymocowanej do konstrukcji drewnianej;
- drabinki skośnej drewnianej;

                  - „ścianki gimnastycznej” drewnianej o dł. min. 2m przedzielonej pionowo
                  ustawionym słupem z zamocowanymi  poziomo pochwytami o dł. min. 0,9m.

f) Urządzenie zabawowe stylizowane w kształcie słonia, w skład którego wchodzi wieŜa,
    schodki, zjeŜdŜalnia, mini ścianka wspinaczkowa (z obu boków „słonia”) Konstrukcja -
    drewno lite, tworzywo HDPL, zjeŜdŜalnia metalowa, zakotwiczenie w gruncie poprzez
    ocynkowane kotwy stalowe za pomocą stopy betonowej. Maksymalna wysokość 1,5m;
    wysokość swobodnego upadku <=1,0m.

9) Osiedle Piastów II

a) Zestaw zabawowy o konstrukcji drewnianej ze słupów i belek (drewno bezrdzeniowe lub
    klejone malowane powierzchniowo), zakotwiczenie w gruncie poprzez ocynkowane kotwy
    stalowe za pomocą stopy betonowej, całkowita wysokość min. 3,0m, szerokość – min.
    4,0m, długość – min. 7,0m.

Zestaw złoŜony z :
− wieŜy drewnianej z daszkiem dwuspadowym wykonanym z laminowanej

wodoodpornej sklejki w kolorze zielonym;
      -     wieŜy drewnianej bez daszka, 
      -     „ścianki gimnastycznej” drewnianej o dł. min. 2m przedzielonej pionowymi i
             poziomymi belkami drewnianymi,

-     pomost wiszący, drewniany, 
-     schody wejściowe na wieŜę drewniane,
-     zjeŜdŜalni o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo.

10) Osiedle „Stara Część Miasta”

a) Zestaw zabawowy o konstrukcji drewnianej ze słupów i belek (drewno bezrdzeniowe lub
    klejone malowane powierzchniowo), zakotwiczenie w gruncie poprzez ocynkowane kotwy

5



    stalowe za pomocą stopy betonowej, całkowita wysokość min. 2,5m, szerokość – min.
    2,5m, długość – min. 8,0m.

Zestaw złoŜony z :
− wieŜy drewnianej z daszkiem dwuspadowym wykonanym z laminowanej

wodoodpornej sklejki w kolorze czerwonym;
      -     wieŜy drewnianej bez daszka, 
      -     szeregu uchwytów zawieszonych na wysokości min. 1,8m; w dwóch rzędach na
            dwóch drewnianych belkach o długości min. 1,5m, belki wsparte na drewnianych
            słupach, całość dostawiona do wieŜy bez daszka;

-     pomostu drewnianego łączącego obie wieŜe, 
-     schodów wejściowych drewnianych wspartych o więŜę bez daszka,
-     zjeŜdŜalni o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo wspartej o wieŜę z
      daszkiem (zjazd dobywa się wzdłuŜ dłuŜszego boku zestawu).

11) Osiedle Kościuszki-Korfantego  

a) Zestaw zabawowy o konstrukcji drewnianej ze słupów i belek (drewno bezrdzeniowe lub
    klejone malowane powierzchniowo), zakotwiczenie w gruncie poprzez ocynkowane kotwy
    stalowe za pomocą stopy betonowej. 

Zestaw złoŜony z :
− wieŜy 1m2 z daszkiem dwuspadowym, 
− podestu 1m2,
− wejścia po stopniach,

      -     zjeŜdŜalni o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo wspartej o wieŜę z
            daszkiem,
      -     belki balansującej,
      -     huśtawki dwustanowiskowej,
      -     ogrodzenia huśtawki, 
      -     wejścia na podest poziomy h= 45 cm,
      -     wejścia po oponach.       

b) Zestaw zabawowy o konstrukcji drewnianej ze słupów i belek (drewno bezrdzeniowe lub
    klejone malowane powierzchniowo), zakotwiczenie w gruncie poprzez ocynkowane kotwy
    stalowe za pomocą stopy betonowej. 

Zestaw złoŜony z :
− 2 wieŜe 1m2 z daszkiem dwuspadowym, 
− wieŜa 1m2 bez daszku,
− huśtawka podwójna,
− podestu 1m2,

      -     zjeŜdŜalni o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo wspartej o wieŜę z
            daszkiem,
      -     drabinka pozioma,
      -     most wiszący na łańcuchach,
      -     wejście po oponach,
      -     wejście trap z poręczą,
      -     drugi podest 1m2,
      -     belki balansującej. 

6



    
c)  Piaskownica kwadratowa z palisady drewnianej, długość boku min. 2,5m; z czterema
     siedziskami (w czterech naroŜach piaskownicy) wykonanymi ze sklejki laminowanej
     wodoodpornej. Wysokość piaskownicy minimum 0,3 m.  Zamówienie obejmuje 
     2 piaskownice. 

12) Osiedle „Stare Osiedle”  

a) Zestaw zabawowy w formie „lokomotywy z jednym wagonem” o konstrukcji drewnianej
    ze słupów i belek (drewno bezrdzeniowe lub klejone malowane powierzchniowo), koła
    lokomotywy i wagonu gumowe (opony samochodowe). Długość zestawu (lokomotywa z
    wagonem) minimum 6,0 m; szerokość min. 1,5 m.

b) Urządzenie zabawowe w formie „szałasu” o konstrukcji drewnianej ze słupów i belek
     (drewno bezrdzeniowe lub klejone malowane powierzchniowo), szałas w formie
     graniastosłupa o podstawie trójkąta „połoŜonego” na boku prostokątnym. „Wejścia” do
     szałasu od strony trójkątnych podstaw. Długość urządzenia (wysokość graniastosłupa)
     minimum 2,0 m, szerokość urządzenia (długość boku trójkąta podstawy) minimum 1,5 m;
     wysokość urządzenia (wysokość trójkąta podstawy) min. 1,5 m.

c) Ławka z oparciem o konstrukcji drewnianej (drewno bezrdzeniowe lub klejone malowane
    powierzchniowo), siedzisko i oparcie - deski drewniane. Długość ławki minimum 1,5 m;
    szerokość min. 0,4 m; wysokość min. 1,0 m.

d) „SpręŜynowiec” w kształcie kaczki lub słonia. Główny element konstrukcyjny to spręŜyna
    o średnicy min. 200mm, wysokości min. 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocą
    ocynkowanej kotwy. Konstrukcja „kaczki” lub „słonia” wykonana jest ze sklejki
    laminowanej wodoodpornej lub z tworzywa HDPE. Zamówienie obejmuje 2
    „spręŜynowce”. 

WYMAGANIA  :

Wszystkie urządzenia i zestawy zabawowe objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być 
fabrycznie nowe. Powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na 
okres  nie  krótszy niŜ  udzielona gwarancja,  posiadać  wysoką  jakość,  estetykę,  zapewniać 
bezpieczeństwo i skuteczność dla korzystających osób.

Wszystkie urządzenia i zestawy zabawowe powinny spełniać wymogi formalne odpowiednie 
do  wieku  uŜytkowników,  a  takŜe  muszą  posiadać certyfikaty  potwierdzające  spełnianie 
wymagań norm z grupy PN-EN 1176 oraz potwierdzające, iŜ urządzenia są bezpieczne dla 
dzieci.

Urządzenia i zestawy zabawowe naleŜy zamontować  na wskazanych przez zamawiającego 
placach zabaw zlokalizowanych na terenie wymienionych powyŜej sołectw i osiedli Gminy 
Zdzieszowice.

MontaŜ  poszczególnych  urządzeń  i  zestawów  zabawowych  naleŜy  wliczyć  w  ceny 
jednostkowe urządzeń i zestawów.

7



Wykonawca jest zobowiązany :
� do udzielenia 36 miesięcy gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia i 
zestawy zabawowe;
� do bezpłatnej kontroli sprawności  poszczególnych urządzeń:  jeden raz w roku  
w okresie trwania gwarancji.

Klasyfikacja według CPV ( Wspólnego Słownika Zamówień ) :
36.53.52.00-2  wyposaŜenie placów zabaw.

IV)  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin realizacji zamówienia :    do dnia  30.11.2012 r.

V)  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

1) spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.1 u.p.z.p. dotyczące :

➢ posiadania wiedzy i doświadczenia;

               Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe 
-  zrealizował  w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia (jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 
okresie),  co  najmniej  jedno  zamówienie  dotyczące  dostawy  urządzeń  (zestawów) 
zabawowych na kwotę  o wartości  nie mniejszej niŜ  150.000zł (brutto) kaŜde oraz 
udokumentują, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie. 

2) nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 
u.p.z.p.

VI) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń  LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU.

1) Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust.1 u.p.z.p., stawianych wykonawcom przez zamawiającego, oferta musi zawierać 
następujące oświadczenia i dokumenty :

1.  Oświadczenie Wykonawcy w trybie artykułu 22 ust.  1 ustawy Pzp na formularzu 
sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
(W  przypadku  oferty  składanej  wspólnie  przez  kilku  Wykonawców,  oświadczenie  podpisuje 
pełnomocnik ustanowiony zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp lub wszyscy Wykonawcy).
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2. Wykaz dostaw, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, informujący o 
zrealizowaniu  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o 
udzielenie  zamówienia  (jeŜeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  to  w tym 
okresie),  co najmniej jednego zamówienia dotyczącego dostawy urządzeń  (zestawów) 
zabawowych.  Wartość  zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie moŜe być  mniejsza niŜ 
150.000,00  zł  (brutto).  Do  wykazu  naleŜy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające,  Ŝe 
zamówienie - przedmiot umowy - zostało wykonane naleŜycie. 
(W  przypadku  oferty  składanej  wspólnie  przez  kilku  Wykonawców,  co  najmniej  jeden  z 
Wykonawców musi spełniać warunek i złoŜyć wykaz).

W przypadku,  gdy Wykonawca  zamierza polegać  na  wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale 
technicznym,  osobach zdolnych  do wykonania  zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych  podmiotów,  niezaleŜnie od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków; 
zobowiązany jest udowodnić  zamawiającemu, iŜ  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 wykonywaniu zamówienia.

2) Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia 
warunków,  o  których  mowa w art.  24,  ust.  1  u.p.z.p.,  oferta  musi  zawierać  następujące 
oświadczenia i dokumenty :

1.  Oświadczenie  Wykonawcy w trybie  artykułu  24  ust.  1  ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 
4 do SIWZ.
(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie podpisuje kaŜdy z 
Wykonawców).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do 
rejestru,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.  24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŜ  6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, kaŜdy Wykonawca składa wyŜej 
wymieniony dokument odrębnie).
JeŜeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  przedmiotowego  dokumentu,  składa  dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, 
Ŝ  e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło  ś  ci.  
PowyŜszy dokument ma być  wystawiony nie wcześniej niŜ  6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.
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VII)  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę       
          ZAMAWIAJ ĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  
          OŚWIADCZE Ń  LUB  DOKUMENTÓW,  A  TAK śE  WSKAZANIE  OSÓB  
          UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SI Ę  Z  WYKONAWCAMI.

Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem (077) 4064438. 
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest :
� p. Artur Gasz.

VIII)  WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX)  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 
ofertą, z tym  Ŝe  zamawiający  moŜe  tylko  raz, co  najmniej na 3 dni  przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
Odmowa  wyraŜenia  zgody, o  której  mowa  powyŜej, nie  powoduje  utraty  wadium.
PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem 
okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłuŜony okres związania ofertą.
JeŜeli   przedłuŜenie  terminu  związania  ofertą   dokonywane  jest  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej,  obowiązek wniesienia nowego wadium  lub jego przedłuŜenia dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X)  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 
do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga dołączenia  do oferty  opisu wraz ze zdjęciami  oferowanych 
urządzeń z podaniem ich wymiarów.

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część  zamówienia powierzyć  podwykonawcom, 
wskazuje w ofercie te części zamówienia, których wykonanie  powierzy podwykonawcom, 
w odpowiednim wierszu załącznika nr 1 do SIWZ. Brak powyŜszej informacji w ofercie 
oznaczać  będzie,  Ŝe Wykonawca  nie będzie  korzystał  z  podwykonawstwa przy realizacji 
zamówienia.
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4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone 
wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność  z oryginałem) oraz 
oświadczenia  wymagane  odpowiednimi  postanowieniami  SIWZ.  Oferta  musi  być 
sporządzona  w  języku  polskim  w  formie  pisemnej,  w  sposób  trwały,  uniemoŜliwiaj ący 
niezauwaŜalne  usunięcie  zapisów  oraz  podpisana  przez  osoby  uprawnione  do  składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 
działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń  woli na 
podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

5. Wszystkie kopie dokumentów winny być  poświadczone za zgodność  z oryginałem przez 
uprawnionego  lub  upowaŜnionego  przedstawiciela  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w 
punkcie 4, z zastrzeŜeniem pkt. 6.

6.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty,  oświadczeń  i  innych dokumentów powinno być 
dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być  dołączone do oferty w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

7.  W  przypadku  udziału  w  postępowaniu  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
udzielenie  zamówienia  (konsorcjum  firm),  Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do 
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w 
postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. 
Pełnomocnictwo  powinno  jednoznacznie  określać  postępowanie,  do  którego  się  odnosi, 
precyzować  zakres  umocowania,  wskazywać  pełnomocnika  oraz  wyliczać  wszystkich 
wykonawców, którzy wspólnie ubiegają  się  o zamówienie.  Pełnomocnictwo powinno być 
podpisane  przez  wszystkich  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie. 
Ustanowione pełnomocnictwo musi być  dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej przez notariusza.

8.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są  poświadczane za zgodność  z oryginałem 
przez tego Wykonawcę.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być  składane wraz z tłumaczeniami na 
język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.

10. Wszelkie miejsca,  w których Wykonawca naniósł poprawki  powinny być  parafowane 
przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

11.  Wykonawca powinien umieścić  ofertę  w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu 
zamkniętym w sposób trwały,  które  będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie 
posiadać następujące oznaczenie :
Oferta  na  –  „Zakup  urządzeń  zabawowych  (celem doposaŜenia  istniejących  placów 
zabaw)”  (znak  sprawy  IZP.271.7.2012.AG) nie  otwierać  przed  godziną  0915 dnia 
02.10.2012r.

12. Wykonawcy mogą  wspólnie ubiegać  się  o udzielenie zamówienia,  wówczas w druku 
oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) w miejscu „pieczęć oferenta”, wykonawcy mają obowiązek 
wpisać dane dotyczące lidera i partnera/ów konsorcjum.
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XI)  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT.

Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego w :
Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach 
ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice 
sekretariat urzędu ( pokój nr B 10 ) 

nie później niŜ do dnia  02.10.2012r.  do  godziny  0900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia :
02.10.2012r. o godzinie 0915 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim Zdzieszowice, 
ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice w pokoju nr B 112.

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złoŜona po terminie. 

XII)  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Całkowitą  cenę  brutto  oferty,  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  stanowi  wartość 
zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
W przypadku gdy Wykonawca naliczy stawkę podatku od towaru i usług inną niŜ 23%, musi 
wskazać podstawę prawną jej zastosowania.
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty 
(załącznik nr 1 do SIWZ) całkowitej  ceny brutto oferty  oraz stawki  podatku VAT i 
wartości netto.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
Zamawiający  wymaga  podania  cen  jednostkowych  poszczególnych  urządzeń  (zestawów) 
zabawowych poprzez wypełnienie tabel zawartych w załączniku nr 1 do siwz. 

Cenę oferty naleŜy podać w PLN   w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc  po  przecinku,  z  uwzględnieniem zasad  zaokrąglania  liczb  (tj.  liczba  5  i  powyŜej  - 
zaokrąglenie w górę, poniŜej liczby 5 - zaokrąglenie w dół).
Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę całkowitą brutto.
Zamawiający dokona  w ofercie  poprawy omyłek, o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy 
Pzp.

XIII)  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJ ĄCY  BĘDZIE  SIĘ
           KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM
           ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

Oferty oceniane będą w 2 etapach :

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych i SIWZ zostaną odrzucone.
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II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniŜej :
Cena (koszt) - waga kryterium 100%.
W trakcie  oceny kolejno rozpatrywanym i  ocenianym  ofertom przyznane zostaną  punkty 
według wzoru : 
C=(Cmin : Coferty) × 100 pkt., 
gdzie Cmin oznacza najniŜszą cenę, a Coferty cenę badanej oferty.
W  II  etapie  rozpatrywane  będą  oferty  nie  podlegające  odrzuceniu,  złoŜone  przez 
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyŜej kryterium.

XIV)  INFORMACJE  O  FORMALNO ŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTA Ć
          DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  
          W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO. 

Zamawiający wymaga w celu zawarcia umowy przedłoŜenia podpisanego jednostronnie przez 
wybranego wykonawcę projektu umowy. 
Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  po  upływie  terminów 
przewidzianych w artykule 94 ustawy Pzp.
JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia  naleŜytego  wykonania 
umowy,  zamawiający  moŜe  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

XV)  WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALE śYTEGO
         WYKONANIA  UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

XVI)  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  Z OSTANĄ 
           WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  
           ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO. 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

XVII)  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ     
            PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O 
            UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1.  Wykonawcy  a  takŜe  innemu  podmiotowi,  jeŜeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu 
zamówienia  oraz  poniósł  lub  moŜe  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 
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zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale szóstym powołanej ustawy.

2.  Odwołanie  moŜna  wnieść  w  terminach  określonych  w  artykule  182  ustawy  Pzp, 
przy  czy  w  przedmiotowym  postępowaniu  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niŜ  kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Wniesienie odwołania przysługuje wyłącznie wobec czynności :
• opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
• wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
• odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  waŜnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

5.  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą  jednego ze sposobów określonych w art.  27 ust. 2 
ustawy Pzp. 

XVIII)  POZOSTAŁE  INFORMACJE. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
5. Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej  oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się przy pomocy poczty elektronicznej.

Zdzieszowice, dnia 24.09.2012 r.

                                                                                                     Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

         Sybila Zimerman 

14


