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Cewice: Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnowypoczynkowego w m. Oskowo, gm. Cewice
Numer ogłoszenia: 261118 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy , ul. W. Witosa 16, 84-312
Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obiektów małej architektury wraz z
zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Oskowo, gm. Cewice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. W ramach realizacji przedmiotu
zamówienia Wykonawca powinien w miejscu realizacji inwestycji wybudować obiekty małej architektury oraz
zagospodarować teren rekreacyjno-wypoczynkowy na działce nr 82/6 obręb Oskowo o powierzchni 5157 m2.
Realizacja inwestycji obejmuje: a) Wykonanie prac ziemnych. b) Dostawę i montaŜ elementów placu zabaw
wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa wokół zabawek zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującym
prawem. Rysunki poglądowe elementów placu zabaw zostały zamieszczone w Rozdziale XXVI SIWZ. W skład
placu zabaw wchodzi: - zestaw zabawowy składający się z wieŜy z dachem dwuspadowym, trapu- schodków,
przeplotni, pomostu wiszącego, zjeŜdŜalni i drabinki krzyŜakowej - 1 kpl., - konik spręŜynowy - 2 szt., huśtawka podwójna łańcuchowa - 1 szt., - karuzela tarczowa - 1 szt., - huśtawka waŜka - 2 szt., - piaskownica - 1
szt. c) Wykonanie wokół placu zabaw ogrodzenia drewnianego. d) Budowę altany drewnianej o powierzchni
24,9 m2 wraz z grillem murowanym. e) Wykonanie miejsca na ognisko. f) Budowę ciągów pieszych z kostki
brukowej o grubości 6 cm. g) Dostawę i montaŜ elementów małej architektury: 12 szt. ławek z oparciem
montowanych na stałe, 2 szt. pergoli, tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z terenu wypoczynkoworekreacyjnego i placu zabaw, 5 szt. ławko-stołów montowanych na stałe, 8 szt. koszy na śmieci, h)
Zagospodarowanie terenów zielonych - nowe nasadzenia drzew i krzewów, i) Dostawę i montaŜ tablicy
pamiątkowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, j) Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno wypoczynkowego od strony drogi wojewódzkiej na działce nr 79/5. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi dokumentacja projektowa dołączona do SIWZ - Projekt zagospodarowania terenu. Projekt
altany drewnianej, Przedmiar robót i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Robót Budowlanych dla Inwestycji
pn.: Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w
m. Oskowo, gm. Cewice. 3. Ponadto kaŜdy z Wykonawców zobligowany jest do zapoznania się z terenem
inwestycji w celu prawidłowej jej wyceny. 4. KaŜdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki
braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. W przypadku, gdy w opisie zamówienia, w
lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów urządzeń bądź
przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równowaŜnych opisywanym, z
zastrzeŜeniem, Ŝe gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i
zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno - uŜytkowych nie gorszych od załoŜonych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.10.00.00-8, 45.26.00.00-7, 45.26.25.00-6,
45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 54.00.00.01-, 45.23.32.53-7, 45.11.27.00-2, 37.53.52.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł. 2.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert. 3. Wadium moŜe zostać
wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łebie nr 48 9324 1018 0022 6556 2000 0060 z dopiskiem wadium na
budowę obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w m.
Oskowo, gm. Cewice; za termin wniesienia wadium w formie pienięŜnej zostanie przyjęty termin, w którym
odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną
przez Wykonawcę naleŜy dołączyć do oferty; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami) 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie
gwarancji lub poręczenia, powinny one zostać sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać
następujące elementy: - Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; - Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub
poręczeniem; - Kwotę gwarancji lub poręczenia; - Termin waŜności gwarancji lub poręczenia; - Zobowiązania
gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne Ŝądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania
umowy na warunkach określonych w ofercie lub - nie wniósł naleŜytego zabezpieczenia umowy, lub - zawarcie
umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy 5. W przypadku składania przez
Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one ponadto zawierać zobowiązanie gwaranta
lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, o którym mowa w
Rozdziale XIX pkt 1 niniejszej SIWZ, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających dowodzących
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych w SIWZ w stosunku do
przedmiotu zamówienia lub pełnomocnictw i nie udowodnił, iŜ wynika to z przyczyn nieleŜących po jego
stronie. 6. W przypadku złoŜenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 3 ppkt 2)-5),
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię dokumentu gwarancji potwierdzoną za zgodność z
oryginałem, a oryginał tej gwarancji załączyć do oferty w osobnej kopercie; 7. Wniesienie wadium w pieniądzu
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed terminem składania ofert.
Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym,
ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez
Wykonawcę; 8. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu; 9.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium na cały okres związania ofertą; 10.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy, jeŜeli jest ono Ŝądane. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający Ŝąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11 niniejszego rozdziału,
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jeŜeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wadium zostaje wniesione przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 13. JeŜeli
wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, o
którym mowa w Rozdziale XIX pkt 1 niniejszej SIWZ, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w
Rozdziale VIII niniejszej SIWZ, chyba, Ŝe udowodni, iŜ wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 15.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w zagospodarowaniu (prawidłowym
zakończeniu) co najmniej 1 terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, obejmującego m.in. dostawę z
montaŜem elementów placu zabaw o wartości co najmniej 100.000 złotych brutto. Ocena spełniania
przez Wykonawcę posiadania warunku wiedzy i doświadczenia będzie odbywać na podstawie
załączonych do oferty dokumentów. Podczas oceny Zamawiający będzie kierował się regułą: spełnianie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił dysponowanie osobami pełniącymi rolę
kierowniczą przy robotach budowlanych, które posiadają stosowne uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz przynaleŜą do stosownej Okręgowej Izby Samorządu
Zawodowego. Ocena spełniania przez Wykonawcę dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie odbywać się na postawie
załączonych do oferty dokumentów. Podczas oceny Zamawiający będzie kierował się regułą: spełnianie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej
gwarantującej wykonanie zamówienia i posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej 150 000,00 zł brutto. Ocena spełniania przez Wykonawcę tak określonego warunku będzie
odbywać się na postawie załączonych do oferty dokumentów. Podczas oceny Zamawiający będzie
kierował się regułą: spełnia-nie spełnia.
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
− wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
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załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone
− 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 dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
− opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
− 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, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
− aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 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
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w
pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

