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Tczów: Przetarg nieograniczony na Utworzenie szkolnego placu zabaw w 
ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Tczowie 
Numer ogłoszenia: 391570 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tczów , Tczów 124, 26-706 Tczów, woj. mazowieckie, tel. 048 678023 w. 19, faks 

048 6768022. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.tczow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na Utworzenie szkolnego 

placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tczowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów 

prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół 

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Tczowie. 2. Zakres zamówienia obejmuje : 1. Wykonanie wszystkich prac prowadzących do 

osiągnięcia stanu zgodnego z : 1) wymogami Programu rządowego Radosna szkoła zamieszczonego na stronie 

internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl oraz niżej wymienionymi aktami prawnymi 

zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl (RADOSNA SZKOŁA - 

Zasady wsparcia dla szkół - Program rządowy Radosna szkoła - akty prawne): a)Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 

października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 

organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół 



podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła b) Uchwała Rady Ministrów z 

dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 

organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół 

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła c)Uchwała Rady Ministrów z 

dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w 

zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i 

ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła d)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 

października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów 

prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół 

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. e)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 

2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I 

stopnia 2)dokumentacją projektową pod nazwą Projekt architektoniczno-budowy Plac zabaw przy Szkole 

Podstawowej w Tczowie, realizowany w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła 3)specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Tczowie, realizowany w ramach Rządowego programu Radosna 

szkoła. 4)przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów, przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 5)przepisami prawa budowlanego, 6)niniejszym opisem 

przedmiotu zamówienia. 2. Zakres zamówienia obejmuje, także niżej wymienione prace: a)roboty przygotowawcze 

na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe, b)roboty związane z 

zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii 

elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 

c)ogrodzenie terenu budowy ( szczelne wygrodzenie terenu budowy od terenu szkoły), zabezpieczenie terenu 

budowy przed dostępem osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, d)wykonanie na czas 

budowy zadaszeń , zastaw zabezpieczających itp., e)roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów 

pochodzących z rozbiórek z terenu budowy i ich zagospodarowaniem ( wywóz z terenu budowy, składowanie na 

wysypisku, utylizacja itp.), f)dostarczenie, montaż i demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju 

sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, g)zajęcie pasa 

drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd), jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 

h)sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, i)wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, 

sprawdzeń, pomiarów w tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów w 

tym protokołów z badań zagęszczenia warstw podłoża pod nawierzchnię, inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji i 

map geodezyjnych (wraz ze zgłoszeniem i potwierdzeniem przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego ) itp. 

oraz przekazanie ich zamawiającemu w jednym egzemplarzu. Protokoły badań, sprawdzeń, pomiarów muszą być 

zakończone wynikiem pozytywnym. j)sporządzenie w jednym egzemplarzu i przekazanie zamawiającemu 

dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w 

stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej ( jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi 

podpisem przez projektantów. k)dostarczenie, skompletowanie i przekazanie zamawiającego w jednym egzemplarz 



dokumentów, o których mowa w punkcie 9.2 Dokumenty wydane w języku innym niż język polski muszą posiadać 

tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. l) dostarczenie i zamontowanie tablicy zawierającej : -

logo programu rządowego RADOSNA SZKOŁA wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa 

Edukacji Narodowej WWW.men.gov.pl -napis o treści Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu 

rządowego RADOSNA SZKOŁA -regulamin określający zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw 

oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego 

placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery 

telefonów alarmowych m)dostarczenie i umieszczenie przy każdym urządzeniu zainstalowanym na placu zabaw 

czytelnych tablic informacyjnych pokazujących możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia tak, aby 

osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne 

korzystanie z tych urządzeń n)zastosowanie środków technicznych umożliwiających wykonanie placu zabaw w 

okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych niskich temperatur, opadów atmosferycznych i innych , na 

przykład namiotów , osłon, urządzeń nagrzewających, urządzeń rozmrażających itd o)wszelkie inne roboty 

podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do 

użytkowania przedmiotu zamówienia.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 

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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku 

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, należy przedłożyć: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 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, należy 

przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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  

 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 



1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden 

dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w 

przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1.Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy. 1)Zmiany terminów 

realizacji przedmiotu umowy będących następstwem: a)okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. b)warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub 

negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy. 2)Zmiany wynikające ze zmiany 

przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy (np. urzędowa stawka podatku VAT ) . 3)Zmiany 

wynikające ze zmiany osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w trakcie trwania budowy w stosunku do 

wykazu zawartego w ofercie, pod warunkiem spełnienia zapisów z SIWZ. 4)Zmiany wynikające ze zmniejszenia 

wynagrodzenia w związku ze zmianę sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub 

wprowadzenie robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji i ofercie cenowej. 

5)Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych, o których mowa w pkt.4 w formie kosztorysu sporządzonego 

metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: a)stawka roboczogodziny R - 

minimalna dla województwa mazowieckiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia 

kosztorysu b)koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia 

kosztorysu c)zysk Kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień 

sporządzenia kosztorysu. d)ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, 

a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w 



tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. e)nakłady rzeczowe - w oparciu o 

Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 2.Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i 

Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 

uzasadnienie. 3.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4.W przypadku, o którym mowa w ust. 

3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5.Jeżeli na 

skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w terminie nie będzie możliwe, 

termin wykonania przedmiotu umowy może być za zgodą Zamawiającego przedłużony na udokumentowany 

wniosek wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż okres 

trwania okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

www.tczow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tczowie Tczów 

124 26-706 Tczów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2012 godzina 

10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Tczowie pok. nr 3. 

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 
 


