
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Park Płonia - przebudowa placu zabaw wraz z budową oświetlenia parkowego przy ul. Abrahama w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ku Słońcu 125A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-080

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.zadernowska@zuk.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zuk.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Park Płonia - przebudowa placu zabaw wraz z budową oświetlenia parkowego przy ul. Abrahama w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08132cc9-2e7c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336725/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07 10:21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017930/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Park Płonia - plac zabaw dla dzieci przy ul. A. Abrahama

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
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3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej
Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert,
wysyłania i odbierania dokumentów oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług
Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Usług
Komunalnych w Szczecinie jest możliwy pod numerem telefonu 91 48 57 132 oraz adresem email: iod@zuk.szczecin.pl, Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: "Dostawa i montaż 4 wysokich bramek obrotowych Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK)
na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka w Szczecinie”, prowadzonym w trybie podstawowym; odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18oraz art.74
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania
umowy w sprawie zamówienia publicznego; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych,− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania
oraz jego załączników);− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: C/40/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Park Płonia - przebudowa placu zabaw wraz z budową oświetlenia
parkowego przy ul. Abrahama w Szczecinie”.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
43325000-7 Wyposażenie parków i placów 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 77211600-8
Sadzenie drzew 77314100-5 Usługi w zakresie trawników
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
3. Przedmiot zamówienia – opisany w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ - obejmuje między innymi:
1) roboty wstępne, przygotowawcze, tymczasowe, zabezpieczające, towarzyszące 
i pomiarowe,
2) oczyszczenie terenu ze śmieci, gruzu, odpadów stałych i innych zanieczyszczeń wraz 
z wywozem i utylizacją,
3) wycinkę drzewa wraz z usunięciem bryły korzeniowej, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, zrębkowanie, wywóz i utylizacja
karpin, dłużyc i gałęzi,
4) demontaż istniejących elementów wyposażenia placu zabaw przeznaczonych 
do rozbiórki wraz z wywozem i utylizacją,
5) renowację istniejącego ogrodzenia metalowego,
6) wykonanie robót ziemnych z wywozem nadmiaru urobku,
7) makro – i mikroniwelację terenu,
8) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z przerostem,
9) wykonanie nawierzchni bezpiecznych: poliuretanowej, wiórowej i piaskowej,
10) montaż obrzeży betonowych i gumowych,
11) wykonanie palisady gumowej SBR,
12) wykonanie palisady drewnianej,
13) dostawę i montaż urządzeń zabawowych (zjeżdżalnia na górce, tunel na górce, duża piramida linowa, mała piramida
linowa, trampolina gruntowa, piaskownica okrągła, huśtawka drewniana łańcuchowa podwójna, kosz na boisku do
koszykówki),
14) dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki parkowe proste i łukowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna),
15) dostawę i montaż parawanu ażurowego stalowego dla roślinności pnącej,
16) nasadzenia drzew i pnączy,
17) wykonanie trawników,
18) budowę oświetlenia parkowego typu LED.
4. Wykonawca zobowiązany będzie – na własny koszt i we własnym zakresie – również 
m. in. do:
1) zapewnienia nadzoru technicznego,
2) zapewnienia obsługi geodezyjno-kartograficznej,
3) ochrony geodezyjnej punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia – do ich odnowienia,
4) zapewnienia obsługi geotechnicznej,
5) zapewnienia ornitologa lub osoby posiadającej uprawnienia równoważne,
6) organizacji placu budowy oraz organizacji zaplecza socjalnego (wyposażenia terenu budowy w pomieszczenia socjalne,
węzeł sanitarny, kontenery na odpady socjalne 
i przemysłowe oraz systematycznego odbioru nieczystości ciekłych i stałych) 
z uwzględnieniem warunków wynikających z Projektu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym,
7) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu projektu organizacji placu budowy oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ) w formie opisowej i graficznej, uwzględniającego uwarunkowania wynikające z Projektu ochrony zieleni w
procesie inwestycyjnym,
8) dostawy wody i energii oraz środków łączności,
9) organizacji ruchu na czas budowy wraz z opracowaniem dokumentacji 
i niezbędnymi uzgodnieniami i zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem oraz
przywróceniem oznakowania pierwotnego, jeśli zajdzie taka potrzeba,
10) właściwego zabezpieczenia drzew i krzewów podczas prowadzenia prac oraz zabezpieczenia układu korzeniowego
drzew zgodnie z Projektem ochrony zieleni 
w procesie inwestycyjnym,
11) przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych – uzyskania zgody Zamawiającego – osoby sprawującej
nadzór dendrologiczny – na rozpoczęcie prac ziemnych, rozbiórkowych i budowlanych wraz z uzyskaniem potwierdzenia
właściwego oznakowania stref ochrony drzew/krzewów oraz uzgodnienia organizacji placu budowy i wykonania
zabezpieczenia drzew i krzewów oraz prawidłowego oznakowania zgodnie z Projektem ochrony zieleni w procesie
inwestycyjnym,
12) prowadzenia robót zgodnie z wydanymi dla inwestycji warunkami technicznymi, decyzjami i uzgodnieniami, w tym
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zgodnie z ustaleniami protokołu nr 1354/2020 z dnia 28.12.2020 r. dot. usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
wraz 
z dopełnieniem wszelkich formalności wynikających z powyższych dokumentów 
i poniesienia kosztów wykonania prac i czynności wynikających z tych dokumentów, przeprowadzenia badań, prób i
sprawdzeń w trakcie prowadzenia robót 
i po ich wykonaniu, przygotowania dokumentacji odbiorowej i powykonawczej zgodnie 
z wymaganiami, zgłaszania do odbioru robót zanikowych oraz do odbioru końcowego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
oraz odpowiednim jednostkom wraz z odbiorem robót potwierdzonych protokołem odbioru robót zanikowych/odbioru
końcowego przez odpowiednie jednostki, 
13) przed przystąpieniem do wykonania cięć sanitarnych i technicznych – dokonania przeglądu drzew pod kątem obecności
czynnych ptasich gniazd; w trwającym okresie lęgowym (od 1 marca do 15 października) Wykonawca zobowiązany będzie 
do wykonania ekspertyzy ornitologicznej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie. W przypadku
stwierdzenia obecności ptasich gniazd, konieczne będzie wstrzymanie cięć drzew i krzewów do zakończenia okresu
ochronnego ptaków w okresie lęgowym. W takim przypadku ten zakres prac zostanie wstrzymany do czasu ustania kolizji
lub wyłączony z zakresu przedmiotu zamówienia,
14) każdorazowo zgłaszania Zamawiającemu kolizji z występującym drzewostanem, 
15) pokrycia kosztów dokonywania odkrywek elementów budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania,
jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
16) zabezpieczenia istniejących sieci i obiektów w rejonie prowadzonych prac oraz współpraca z właścicielami sieci, w tym
między innymi: ZDiTM, ENEA, ZWiK, Orange Polska S.A.,
17) właściwego ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania w należytym stanie tymczasowego zabezpieczenia
do czasu zakończenia i odbioru prac oraz jego demontaż po tym okresie,
18) uzgodnienia tymczasowego zajęcia terenów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych z zarządcami i
właścicielami nieruchomości,
19) zabezpieczenia istniejących elementów zagospodarowania placu zabaw, urządzeń zabawowych i wyposażenia przed
uszkodzeniem i zniszczeniem a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do naprawy lub wymiany,
20) utrzymania porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi publiczne i w obrębie prowadzonych prac,
21) zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu 
do stanu pierwotnego,
22) zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót, 
23) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, w tym usunięcie szkód powstałych podczas wykonywania prac,
24) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż.
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska, w tym przeszkolenia pracowników,
25) zapewnienia, aby osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące
podmioty, które je zaangażowały,
26) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wykonania 
i umieszczenia tablicy informacyjnej w widocznym miejscu,
27) powiadomienia wszystkich zainteresowanych, wskazanych w projekcie, o rozpoczęciu prac, w tym m. in. ZDiTM, ENEA,
ZWiK, Orange Polska S.A.,
28) zagospodarowania we własnym zakresie materiałów z rozbiórki (składowanie, wywóz, opłaty, itp.) po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu ich ewentualnego zagospodarowania (przewóz we wskazane miejsce wraz z
załadunkiem 
i rozładunkiem),
29) poniesienia całkowitej odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji przedmiotowych
prac, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich, 
30) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych badań laboratoryjnych, 
np.: kruszywa, betonu, stali, itd. oraz certyfikatów, atestów, aprobat technicznych 
itp. na wbudowane materiały (w języku polskim),
31) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach; Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić
dokument z utylizacji materiałów pochodzących 
z rozbiórek,
32) ścisłej współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim i Nadzorem Autorskim, 
33) zapewnienia uczestnictwa Kierownika budowy na naradach koordynacyjnych 
i technicznych na placu budowy lub w miejscach związanych z realizacją, wskazanych przez Zamawiającego i w terminach
przez niego wyznaczonych, a także w trakcie kontroli przedstawicieli Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i
innych organów,
34) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika budowy,
35) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi,
badaniami podłoża, zagęszczenia gruntu, atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności, itp. w języku polskim – w 3 egz.
(w tym wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym np. CD).

Ze względu na limit znaków , szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

77211600-8 - Sadzenie drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – zamówienia udzielane w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegającego na
powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości zamówienia
podstawowego.
Zakres robót budowlanych udzielanych w ramach zamówienia podobnego będzie zgodny z całością lub częścią zakresu robót
budowlanych udzielonych w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
Warunkiem udzielenia zamówienia podobnego będzie brak wykonywania tożsamego zakresu prac na tym samym obiekcie przez
innego Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zostanie dokonany
według jednego kryterium oceny ofert: 

cena – 100 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C): 

najniższa cena 
C = ------------------------------------- x 100 pkt x 100 %
cena w ofercie ocenianej

2. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - minimalny poziom zdolności to:
1) wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie 
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lub remoncie placu zabaw, terenu rekreacyjnego lub sportowego, obejmującej wykonanie nawierzchni bezpiecznej z
poliuretanu o powierzchni minimum 150 m2,
oraz
b) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie placu zabaw wraz z dostawą i
montażem urządzeń zabawowych, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.
2) wykonanie należycie w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na założeniu trawnika o
powierzchni nie mniejszej niż 300 m2.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, wówczas Wykonawca wykazuje 
te roboty budowalne lub usługi, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku została wyrażona w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą
wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

3) dysponowanie:
a) kierownikiem budowy – osobą posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy
odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu 
i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. 
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
b) kierownikiem robót elektrycznych – osobą posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy
odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu 
i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. 
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
c) osobą do pełnienia nadzoru przy pracach zieleniarskich – osobą posiadającą: 
- tytuł mgr inż. lub inż. na kierunku przyrodniczym lub budowlanym,
- doświadczenie w prowadzeniu nadzoru dendrologicznego nad co najmniej jedną
inwestycją, której zakres odpowiadał zakresowi przedmiotu zamówienia,
- Certyfikat Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni lub równoważny.
d) pilarzem – osobą posiadającą co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w realizacji wycinki. 
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstawy wykluczenia 
z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy i z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
lub ofertę częściową
albo
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oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
2) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Przedmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę: 
1) karty techniczne oferowanych urządzeń zabawowych, zawierające w szczególności informacje o technologii wykonania,
wielkości (zwymiarowanie), funkcjonalności, elementach składowych, wraz z wizualizacją.
Uwaga:
Z kart technicznych musi jasno wynikać, jakie urządzenia zabawowe są oferowane przez Wykonawcę. 
Niedopuszczalne jest oferowanie urządzenia zabawowego, którego opis w karcie technicznej zakłada wariantowość bez
wskazania, który wariant urządzenia zabawowego został zaoferowany. 
W przypadku, gdy karta techniczna przewiduje możliwość wariantów, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wskazać np.
poprzez podkreślenie treści dotyczącej zaproponowanego urządzenia zabawowego lub dołączenie oświadczenia
zawierającego informację, które urządzenie zabawowe z karty technicznej zaoferował. 
2) ważne certyfikaty, potwierdzające zgodność zaoferowanych urządzeń zabawowych 
z normą PN-EN 1176:2017 i zawierające nazwy (kody) zaoferowanych urządzeń zabawowych, wydane przez jednostki
posiadające uprawnienia do certyfikacji zaoferowanych urządzeń zabawowych. 
Uwaga:
A. certyfikat winien być wystawiony dla całego zestawu zabawowego / urządzenia zabawowego, a nie dla jego
poszczególnych elementów składowych
B. w przypadku urządzenia „Kosz do koszykówki” – zamiast ww. certyfikatu dopuszcza się możliwość złożenia Deklaracji
zgodności CE
3) w przypadku składania oferty równoważnej na urządzenia zabawowe:
a) karty techniczne oferowanych urządzeń zabawowych, zawierające w szczególności informacje o technologii wykonania,
wielkości (zwymiarowanie), funkcjonalności, elementach składowych, wraz z wizualizacją.
Uwaga:
Z kart technicznych musi jasno wynikać, jakie urządzenia zabawowe 
są oferowane przez Wykonawcę. 
Niedopuszczalne jest oferowanie urządzenia zabawowego, którego opis 
w karcie technicznej zakłada wariantowość bez wskazania, który wariant urządzenia zabawowego został zaoferowany. 
W przypadku, gdy karta techniczna przewiduje możliwość wariantów, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wskazać np.
poprzez podkreślenie treści dotyczącej zaproponowanego urządzenia zabawowego lub dołączenie oświadczenia
zawierającego informację, które urządzenie zabawowe z karty technicznej zaoferował. 

b) rysunek zagospodarowania z wrysowanymi zaoferowanymi urządzeniami zabawowymi i strefami bezpieczeństwa (w celu
wykazania spełnienia warunków równoważności opisanych w kryteriach równoważności); dla ułatwienia dokonania ww.
czynności, Zamawiający dołącza projekt zagospodarowania terenu w wersji edytowalnej z rozszerzeniem dwg.,
c) ważne certyfikaty, potwierdzające zgodność zaoferowanych urządzeń zabawowych 
z normą PN-EN 1176:2017 i zawierające nazwy (kody) zaoferowanych urządzeń zabawowych, wydane przez jednostki
posiadające uprawnienia do certyfikacji zaoferowanych urządzeń zabawowych.
2. W przypadku składania oferty równoważnej (pozostałe - z wyjątkiem urządzeń zabawowych), Zamawiający wymaga
złożenia przedmiotowych środków dowodowych, 
tj. opisu produktów równoważnych, zawierającego co najmniej nazwę i parametry techniczne. 
Za równoważne zostaną uznane produkty o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach nr 5 - 6 do SWZ. 
3. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
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5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) karty techniczne oferowanych urządzeń zabawowych, zawierające w szczególności informacje o technologii wykonania,
wielkości (zwymiarowanie), funkcjonalności, elementach składowych, wraz z wizualizacją.
Uwaga:
Z kart technicznych musi jasno wynikać, jakie urządzenia zabawowe są oferowane przez Wykonawcę. 
Niedopuszczalne jest oferowanie urządzenia zabawowego, którego opis w karcie technicznej zakłada wariantowość bez
wskazania, który wariant urządzenia zabawowego został zaoferowany. 
W przypadku, gdy karta techniczna przewiduje możliwość wariantów, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wskazać np.
poprzez podkreślenie treści dotyczącej zaproponowanego urządzenia zabawowego lub dołączenie oświadczenia
zawierającego informację, które urządzenie zabawowe z karty technicznej zaoferował. 
2) ważne certyfikaty, potwierdzające zgodność zaoferowanych urządzeń zabawowych 
z normą PN-EN 1176:2017 i zawierające nazwy (kody) zaoferowanych urządzeń zabawowych, wydane przez jednostki
posiadające uprawnienia do certyfikacji zaoferowanych urządzeń zabawowych. 
Uwaga:
A. certyfikat winien być wystawiony dla całego zestawu zabawowego / urządzenia zabawowego, a nie dla jego
poszczególnych elementów składowych
B. w przypadku urządzenia „Kosz do koszykówki” – zamiast ww. certyfikatu dopuszcza się możliwość złożenia Deklaracji
zgodności CE
3) w przypadku składania oferty równoważnej na urządzenia zabawowe:
a) karty techniczne oferowanych urządzeń zabawowych, zawierające w szczególności informacje o technologii wykonania,
wielkości (zwymiarowanie), funkcjonalności, elementach składowych, wraz z wizualizacją.
Uwaga:
Z kart technicznych musi jasno wynikać, jakie urządzenia zabawowe 
są oferowane przez Wykonawcę. 
Niedopuszczalne jest oferowanie urządzenia zabawowego, którego opis 
w karcie technicznej zakłada wariantowość bez wskazania, który wariant urządzenia zabawowego został zaoferowany. 
W przypadku, gdy karta techniczna przewiduje możliwość wariantów, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wskazać np.
poprzez podkreślenie treści dotyczącej zaproponowanego urządzenia zabawowego lub dołączenie oświadczenia
zawierającego informację, które urządzenie zabawowe z karty technicznej zaoferował. 
b) rysunek zagospodarowania z wrysowanymi zaoferowanymi urządzeniami zabawowymi i strefami bezpieczeństwa (w celu
wykazania spełnienia warunków równoważności opisanych w kryteriach równoważności); dla ułatwienia dokonania ww.
czynności, Zamawiający dołącza projekt zagospodarowania terenu w wersji edytowalnej z rozszerzeniem dwg.,
c) ważne certyfikaty, potwierdzające zgodność zaoferowanych urządzeń zabawowych 
z normą PN-EN 1176:2017 i zawierające nazwy (kody) zaoferowanych urządzeń zabawowych, wydane przez jednostki
posiadające uprawnienia do certyfikacji zaoferowanych urządzeń zabawowych.
2. W przypadku składania oferty równoważnej (pozostałe - z wyjątkiem urządzeń zabawowych), Zamawiający wymaga
złożenia przedmiotowych środków dowodowych, 
tj. opisu produktów równoważnych, zawierającego co najmniej nazwę i parametry techniczne. 
Za równoważne zostaną uznane produkty o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach nr 5 - 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wysokość wadium to 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100) 
3. Wadium wnosi się do dnia 22.09.2022 r., do godziny 9.00. 
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które 
w ww. terminie zostanie zaksięgowane na koncie Zamawiającego.
4. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego: 78 1020 4795 0000 9002 0332
3672,
2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokumenty wadialne (gwarancje bankowe,
gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia) muszą zostać przekazane Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej, 
tj. w formie oryginału opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia
(wystawców dokumentu).
Dokumenty wadialne nie mogą zawierać postanowień uzależniających ich wygaśnięcie od zwrotu oryginału dokumentu do
jego wystawcy.
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
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6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu
wyraźnie oznaczyć nazwę zadania, a także wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie 
w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.

7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z
treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że
zaistniała co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 98 ust. 6 pkt 1 – 3 ustawy, bez potwierdzania tych
okoliczności, 
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie
wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa 
w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy. 
10. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1 – 5 ustawy. 
11. Wykonawca w formularzu oferty wpisuje nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 57 – 60 ustawy.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
zawierającej, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia,
4) wskazanie wykonawcy upoważnionego do wystawienia faktury.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami 
art. 455 ustawy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
A. konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
B. wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
C. powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
D. zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy; 
E. innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym
wykonaniem umowy zgodnie 
z SWZ,
F. wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji zadania, np. odkrycia nieinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów,
instalacji podziemnych i będzie 
to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania zadania,

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00336725/01 z dnia 2022-09-07

2022-09-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



3) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, 
przez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać:
a) rodzaj i zakres zmian,
b) warunki wprowadzenia zmian,
c) ustalenie, że zmiany nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.
4) Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie
umotywowanej (protokół wraz 
z uzasadnieniem zawierającym co najmniej elementy, o których mowa wyżej) przez powołaną przez Zamawiającego
komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru, kierownik budowy, projektant.
5) W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji 
z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 i dalsze ustawy w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian
będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia
umownego, określonego w umowie. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót
zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych 
w niniejszym pkt.

Ze względu na limit znaków , szczegółowe informacje dotyczące zmian umowy zawarte są w rozdziale XIX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Udostępnianie zasobów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach
zawodowych lub/i technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych, 
na zasadach określonych w art. 118 -123 ustawy.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności 
są wymagane. 

II. Sposób i termin składania ofert
Ofertę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, tj.:
1) oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postepowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ),
2) pełnomocnictwami,
3) w przypadku udostępnionych zasobów:
zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy lub innym podmiotowym środkiem dowodowym, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy wraz z oświadczeniem
podmiotu udostępniającego zasoby 
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ),

4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 
do SWZ) i oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postepowaniu dot. każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,
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5) kartami technicznymi zaoferowanych urządzeń zabawowych wraz z wizualizacją,
6) ważnymi certyfikatami, wydanymi przez jednostki posiadające uprawnienia 
do certyfikacji zaoferowanych urządzeń zabawowych, przy czym w przypadku
urządzenia „Kosz do koszykówki” – dopuszcza się złożenie Deklaracji zgodności CE,
7) w przypadku składania oferty równoważnej na urządzenia zabawowe:
a) kartami technicznymi oferowanych urządzeń zabawowych wraz z wizualizacją, 
b) rysunkiem zagospodarowania z wrysowanymi zaoferowanymi urządzeniami zabawowymi i strefami bezpieczeństwa,
c) ważnymi certyfikatami, wydanymi przez jednostki posiadające uprawnienia 
do certyfikacji zaoferowanych urządzeń zabawowych, przy czym w przypadku
urządzenia „Kosz do koszykówki” – dopuszcza się złożenie Deklaracji zgodności CE,
8) w przypadku składania oferty równoważnej (pozostałe - z wyjątkiem urządzeń
zabawowych):
opisem produktów równoważnych,
należy złożyć na Platformie – zgodnie z zapisami SWZ, w terminie do dnia 22.09.2022 r., do godz. 9.00.

III. Informacje o formalnościach, które muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego:
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. 
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1) dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
2) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót zawarty w załączniku nr 5 do SWZ (przedmiar robot stanowi
element pomocniczy przy wyliczaniu ceny ofertowej) - w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej z rozszerzeniem
.ath,,
3) umowę ubezpieczenia: 
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: kopię umowy regulującej współpracę tych
wykonawców, o której mowa w rozdziale IX SWZ.
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	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: C/40/2022
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
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	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres robót budowlanych udzielanych w ramach zamówienia podobnego będzie zgodny z całością lub częścią zakresu robót budowlanych udzielonych w ramach zakresu zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia podobnego będzie brak wykonywania tożsamego zakresu prac na tym samym obiekcie przez innego Wykonawcę.
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Wybór oferty najkorzystniejszej, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zostanie dokonany według jednego kryterium oceny ofert:   cena – 100 %  Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):   najniższa cena  C = ------------------------------------- x 100 pkt x 100 % cena w ofercie ocenianej  2.	Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.
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	Kryterium 1
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	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstawy wykluczenia  z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy i z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),  2)	oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, 2)	wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,  są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, 3)	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
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	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
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