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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

http://edukacja.bip.kozienice.pl/index.php?id=580 

http://oppogrodjordanowski.pl/przetargi

 

Kozienice: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych zewnętrznych 

Numer ogłoszenia: 1 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, 26-900 

Kozienice, woj. mazowieckie, tel. 500051307, faks 048 6142556. 

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.oppogrodjordanowski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Gminna jednostka organizacyjna. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń 

placu zabaw 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń 

zabawowych zewnętrznych na  istniejącym placu zabaw przy ulicy Jana 

Kochanowskiego 1, wraz z wykonaniem prac i robót towarzyszących, 

2. W skład  przedmiotu  zamówienia wchodzą poniższe lub równoznaczne urządzenia 

placu zabaw:   

 

Duży zestaw tematyczny morski: Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze 

stali nierdzewnej (chromowej), łączników kulowych oraz uchwytów z tworzywa 

sztucznego. Jednowarstwowe oraz trójwarstwowe płyty z frezowanymi wzorami 

wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 15 lub20 mm oraz tworzywa HPL 

o grubości 8 i 10 mm. Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne. Podesty 

wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej. Liny Ø16 polipropylenowe, z 

rdzeniem stalowym. Zjeżdżalnia min 1 sztuka wykonana z trójwarstwowej płyty 

frezowanej HDPE o grubości 20 mm oraz blachy nierdzewnej o grubości 3 mm. 

Uchwyty wspinaczkowe wykonane z żywicy epoksydowej. Urządzenie atrakcyjne o 

tematyce morskiej, składające się minimalnie z następujących podzespołów 

zabawowych: sugerowana min. 1szt. wieża z podestem kwadratowym, 1szt. wieża z 

podestem kwadratowym z zadaszeniem, 1wieża z podestem np. ćwiartka, min. 1x 

przejście linowe z osłonami, 1x mostek ruchomy z osłonami, 1x zjeżdżalnia, 2x palma 

lub inna roślina morska, drabinki min 2 różne, trapy min. 2 różne, ścianki 

wspinaczkowe min 1szt. Wymiary:  długość: min. 8m., szerokość: min. 6m, wysokość 

nie mniejsza niż 3,5m. 

 

Statek-piaskownica: Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali 

nierdzewnej (chromowej), łączników kulowych oraz uchwytów z tworzywa sztucznego. 
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Jednowarstwowe oraz trójwarstwowe płyty z frezowanymi wzorami wykonane z 

tworzywa sztucznego HDPE o grubości 15 mm. Elementy złączne ocynkowane 

galwanicznie. Podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej. 

Podstawowy skład podzespołów stanowiący atrakcyjny do zabawy statek  - 2 x podesty 

np.: ćwiartki, min. 1x trap wejściowy 400, 1x moduł edukacyjny – labirynt, 1x moduł 

edukacyjny – liczydło, jako bariera inna płyta edukacyjna, kolejna bariera np. 

szczeblowa łukowa do 2szt., min. 1x ster, 1x atrakcyjny wizualnie żagiel centralny, 

dodatkowo  flagi pirackie oraz burty w klimacie morskim, np.: rekin, delfin. 

Urządzenie umożliwiające zabawy tematyczne, wspinanie, zabawę piaskiem, 

jednocześnie min. Ok. 15 osób. Długość zestawu nie mniejsza niż 5,5m. szerokość 2 m 

a wysokość 3m.  

 

Zestaw sprawnościowy duży: o zwartej konstrukcji umożliwiającej wykonywanie 

różnych ćwiczeń typu gimnastyczno – sprawnościowych. Wszystkie elementy rury 

metalowe - stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbami strukturalnymi, 

użyte płyty HDPE. Sugerowany skład zestawu opartego na kole stanowiącym 

"bocianiego gniazdo"- na szczycie, wkomponowana siatka wspinaczkowa z liny PP 

zbrojona stalą, min 2 elementy obrotowe umożliwiające balansowanie,  drabinki, 

zaokrąglona ściana z uchwytami, liny wspinaczkowe. Wymiary: długość- 5,50m, 

szerokość-4 m, wysokość nie mniejsza niż 2 m.  

 

Zestaw sprawnościowy mniejszy: Konstrukcja urządzenia: urządzenie wykonane ze 

stali nierdzewnej, płyt HPL/HDPE oraz lin. Możliwe zastosowanie liny plecionej, 

zbrojonej 18 mm. Elementy metalowe konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie i 

malowane farbami akrylowymi, strukturalnymi. Urządzenie wielofunkcyjne min. 6 

różnych ścianek umożliwiające, przewroty, ćwiczenia równowagi, wspinanie, itp. 

Wymiary  ok. 3x3m, wysokość nie mniejsza niż 1,6m.  

 

Zjazd szynowy: Urządzenie pozwalające na przejeżdżanie z jednego podestu na drugi 

za pomocą zawiesia poruszającego się po szynie  - konstrukcja :urządzenie wykonane 

z profili stalowych.  Podesty z płyty HDPE  antypoślizgowej grubości 20 mm. 

Zastosowany ślizg oparty na bezobsługowym, podwójnym zespole łożysk tocznych. 

Zespół ślizgowy zamknięty w stalowej kasecie uniemożliwiającej niepowołany dostęp. 

Całość konstrukcji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem 

akrylowym (strukturalnym).Wymiary: długość 6,5m, szerokość ok. 0,8m. wysokość  ok. 

2,5m. 

 

Karuzela „bączek”: Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana 

lakierem akrylowym, strukturalnym, wykonana z rury stalowej o przekroju 120x4mm, 

na którym osadzona jest podłoga antypoślizgowa o średnicy do 600mm i grubości nie 

mniejszej niż 19mm, z zamontowanym słupkiem o wymiarach do 40x3mm 

zakończonym bezpiecznym uchwytem. Wysokość całkowita urządzenia ok. 100 cm, 

średnica: ok. 60cm, waga: do 240 kg. Karuzela wyposażona w łożyskowy system 

obrotowy nie wymagających konserwacji. 

 

3.  Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w umowie 

zobowiązany jest do:  

- wykonania fundamentów zbrojonych pod  montowane urządzenia zabawowe, 

 -dostarczenia kompletnych zestawów zabawowych, 

- rozładunku, składowania i ich montażu w miejscach wskazanych w koncepcji, przez 

Zamawiającego i przyszłego użytkownika – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród 

Jordanowski”  w Kozienicach. 



OPPOJ.7011.1.P.2014   Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw 

Strona 3 z 6 
 

S
t r o n a 3  

- uporządkowania terenu po zamontowaniu urządzeń zabawowych, 

 -wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egz.  

4. Opis i wymagania w stosunku do urządzeń zabawowych na wolnym powietrzu 

stanowiących przedmiot zamówienia. 

- dostarczenia szczegółowych regulaminów użytkowania do każdego z urządzeń. 

 

5. Wymagania ogólne: Zestawy do zabaw powinny być bezobsługowe, bezpieczne, 

odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm. Śruby zabezpieczone zaślepkami. 

Końcówki rur zamknięte. Elementy ochronne i zabezpieczające trwałe, bez 

możliwości łatwego ich zdejmowania.  Fundamenty z betonu minimum C20/25 

zbrojone, umieszczone min. 40 cm pod powierzchnią gruntu (w przypadku wykonania 

fundamentów schodkowych fundament może znajdować się 20 cm pod powierzchnią 

gruntu-nie dopuszcza się stosowania gotowych fundamentów prefabrykowanych).  

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37530000-2, 37535200-9, 37535220-5, 

37535230-8, 37535240-1, 37535270-0, 37535290-6, 45111000-8, 45223800-4, 45236210-5.  

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: Okres w 

dniach: 42. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium 

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 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3) 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie dokonał co najmniej 

jednego zamówienia obejmującego dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych  

zewnętrznych o konstrukcji metalowej lub dostawę wraz z montażem urządzeń wyposażenia 

placów zabaw o konstrukcji nośnej metalowej o wartości brutto min.20 tysięcy złotych 

(zrealizowanego w ramach jednego zamówienia-- jednej dostawy z montażem). Zamawiający 

nie dopuszcza sumowania kilku zamówień - dostaw z montażem do celów wykazania 

spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu. Dopuszcza się wykazanie w ramach 

jednego zamówienia dostawy mieszanej tj. obejmującej dostawę wraz z montażem  urządzeń 

wyposażenia placu zabaw o łącznej wartości brutto 20 tysięcy złotych. 
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III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3) 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3) 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3) 

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: 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym  

dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność 

musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 

 inne dokumenty 

oświadczenie wykonawcy dotyczące oferowanych urządzeń zabawowych zewnętrznych, 

potwierdzające wymagania zamawiającego ( zał. nr 9) 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) stosowne Pełnomocnictwo do reprezentacji - jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na 

podstawie pełnomocnictwa - musi zostać ono złożone jako część oferty w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, b) w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum) - dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( np. wg 

wzoru - załącznik nr 6 lub inny równoważny dokument- patrz uwaga do punktu 8.1.2.1), 

jeżeli wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt 8.1.1.2 powołuje się na potencjał innych podmiotów. 

 

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 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty dotyczących: 1)Terminu wykonania zamówienia w 

następujących przypadkach: - w przypadku zwłoki w świadczeniu dostaw z przyczyn nie 

leżących po stronie wykonawcy, na podstawie pisemnego umotywowanego wniosku 

wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, - niedopełnienia przez Zamawiającego 

jego obowiązków wynikających z umowy, - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie 

sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - z powodu działań osób 

trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron, - zawieszenia wykonania dostawy niespowodowanych 

uchybieniami Wykonawcy i Zamawiającego. 2) Gdy wystąpiły takie okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i na które strony nie miały wpływu. 

Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu zamówienia wraz ze 

zmniejszeniem wynagrodzenia. 3) W przypadku koniecznej zmiany przedmiotu zamówienia 

(np. w wyniku zaprzestania produkcji danego urządzenia), o ile Wykonawca wykaże, iż 

dołożył należytej staranności w uzyskaniu informacji na temat przedmiotu zamówienia w 

dniu składania oferty, która to zmiana nie spowoduje dostarczenia urządzeń o parametrach 
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technicznych, funkcjonalności, jakości, przeznaczeniu gorszych w stosunku do 

zaoferowanych w ofercie. 4) W uzasadnionych przypadkach dostarczenia przedmiotu 

zamówienia o parametrach lepszych niż deklarowane w ofercie za uprzednią zgodą 

Zamawiającego 5)W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawców, 

którym wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, na skutek wystąpienia o zmianę na 

wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. Jeżeli wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami 

dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu 

przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę. 6) Gdy nastąpi zmiana przepisów 

prawnych mających wpływ na realizację umowy. 7) Gdy nastąpi zmiana nazwy lub siedziby 

Wykonawcy. 8) Gdy nastąpi zmiana wysokości stawki podatku VAT przez władzę 

ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia:  http://edukacja.bip.kozienice.pl/index.php?id=580 

http://oppogrodjordanowski.pl/przetargi  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, 

 ul. Jana Kochanowskiego 1, 26-900 Kozienice. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert:01.10.2014 godzina 10:45, miejsce: Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” 

w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 1, 26-900 Kozienice -Sekretariat. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 

 


