
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 
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Piła: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw na 

terenie Ośrodka Turystyczno- Wypoczynkowego Płotki k.Piły. 

Numer ogłoszenia: 76627 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła, woj. 

wielkopolskie, tel. 67 2132783, 2142831, faks 67 2132776. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.pila.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budzetowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń 

zabawowych oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw na terenie Ośrodka Turystyczno- 

Wypoczynkowego Płotki k.Piły.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż 

urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw na terenie Ośrodka Turystyczno- 

Wypoczynkowego Płotki k/Piły. I. Plac zabaw zaprojektowano z następujących elementów: 1. 

Zestaw wielofunkcyjny składający się z: - drabinek pionowych (7 szt.) - drabinki poziomej (1 szt.) - 

mostku linowego (1 szt.) - mostku łukowego (1 szt.) - pomostu ruchomego (1 szt.) - przeplotni 

łukowej (1 szt.) - rury strażackiej wys. 150 cm (1 szt.) - ścianki wspinaczkowej wys. 90 cm (1 szt.) - 

trapu wejściowego wys. 90 cm (1 szt.) - tunelu linowego ukośnego (1 szt.) - wieży bez dachu z 

podestem na wys. 150 cm (2 szt.) - wieży bez dachu z podestem na wys. 90 cm (4 szt.) - wieży bez 

dachu z podestem na wys. 60 cm (1 szt.) - wieży z dachem z podestem na wys. 185 cm (1 szt.) - 

wieży z dachem z podestem na wys. 120 cm (1 szt.) - wieży z dachem z podestem na wys. 90 cm (2 

szt.) - zestawu do przewrotów (2 szt.) - zjeżdżalni spiralnej z pomostem na wys. 185 cm (1 szt.) - 

zjeżdżalni o wys. 90 cm (2 szt.) Materiały: Elementy połaciowe: płyty HDPE, elementy stalowe: 

stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo, fundamenty: beton klasy min. B-15, kotwy: stal 

ocynkowana kąpielowo, liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone plastikowymi 

łącznikami, nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo malowane lakierobejcą na kolor 

zielony, podesty i schody z desek impregnowanych, ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna 

szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach, ślizg w zjeżdżalni prostej i 

szczeble w drabince poziomej: stal nierdzewna, ślizg w zjeżdżalni spiralnej: PVC, łańcuch: stal 

ocynkowana kąpielowo, zaślepki z tworzywa sztucznego. 2. Huśtawka ptasie gniazdo - Szerokość: 

3-3,5 m - Długość: 1,8-2 m - Wysokość: 2,3-2,5 m - Maksymalna wysokość upadkowa: 1,25 - 

Głębokość fundamentowania: 0,6 m Materiały: Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, 

malowana proszkowo, fundamenty: beton klasy min. B-15, kotwy: stal ocynkowana kąpielowo, 

nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo malowane lakierobejcą na kolor zielony, łańcuch: 

kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujących, bezobsługowych, siedzisko 

wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym, Zaślepki z tworzywa sztucznego. 3. 
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Linarium - Wysokość 5,5-5,75m - Średnica 10 - 11 m Materiały: Fundamenty beton klasy min. B-

15, noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor szary, 

Przeplotnia z lin: liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone plastikowymi łącznikami, 

szczeble: drewniane poprzeczki wykonane z lakierowanych belek pokrytych farbą klejową, zaślepki 

z tworzywa sztucznego. 4. Huśtawka podwójna - Szerokość: 3-3,5 m - Długość: 1,8-2 m - 

Wysokość: 2,2-2,5 m - Maksymalna wysokość upadkowa: 1,25 m - Głębokość fundamentowania: 

0,6 m Materiały: elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo, fundamenty: 

beton klasy min. B-15, kotwy: stal ocynkowana kąpielowo, nogi konstrukcyjne: profile stalowe 

ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo, łańcuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany 

na tulejach samosmarujących, bezobsługowych, siedziska stalowe powlekane gumą, Zaślepki z 

tworzywa sztucznego. 5. Huśtawki typu kiwak-bujak (4 sztuki - różne rodzaje) - Szerokość: ok, 0,3 

m - Długość: 0,9-1,2 m - Maksymalna wysokość upadkowa - 0,55 m - Głębokość fundamentowania: 

0,6 m Nawierzchnia: żwirowa lub piaskowa II. Boisko do koszykówki. 1) Kosz do koszykówki z 

tablicą kratową 105x180 cm na słupie stalowym, ocynkowanym ogniowo. 2) Nawierzchnia z kostki 

betonowej niefazowanej lub bitumiczna rozkładana mechanicznie 15x11 m = 165 m2 III. Elementy 

małej architektury na placu zabaw i siłowni: 1) Ławki parkowe - 6 sztuk 2) Kosze na śmieci - 6 

sztuk IV. Stojaki rowerowe typ odwrócone U - 15 sztuk - stojak wykonany ze stali ocynkowanej o 

wymiarach: długość 80 cm, wysokość powyżej terenu: 65 cm, fundamentowane na głębokości 60 

cm. Stojaki ustawić w rozstawie min.1 m Skrajne dwa stojaki ustawić w rozstawie 2 m, aby 

umożliwić parkowanie rowerów z przyczepkami.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9. 

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

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

 

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

30.05.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 2000 zł 

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 określa szczegółowego warunku udziału. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy dostawy o 

podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie; 



• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe 

po uzyskaniu uprawnień; która będzie pełniła funkcję kierownika budowy 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału. 

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; 

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

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

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; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 



wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 60 

• 2 - Termin realizacji - 20 

• 3 - Gwarancja - 10 

• 4 - Koszt technicznego przeglądu rocznego urządzeń - 10 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.mosir.pila.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.mosir.pila.pl. 

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



16.04.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - Sekretariat MOSiR ul. Bydgoska 76, 

64-920 Piła- piętro I.. 

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 

 

 

 

 


