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Ogłoszenie nr 613924-N-2018 z dnia 2018-09-06 r.

Gmina Międzyrzecz: Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z
torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul.
ul. Rynek 1 , 66300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail
zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miedzyrzecz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
www.bip.miedzyrzecz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2018-09-06, 14:49

4 z 21

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=35c55...

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa siłowni plenerowej w
miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci
Międzyrzeckich w Międzyrzeczu
Numer referencyjny: WRG.271.44.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni plenerowej w miejscowości Kalsko oraz
wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu.
Zamówienie udzielane jest z podziałem na części: 1. Część 1: Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej
na dz. nr 106 w miejscowości Kalsko. 1) Zakres inwestycji obejmuje: a) zakup, dostawa i montaż
urządzeń siłowni zewnętrznej – 4 szt. b) zakup, dostawa i montaż tablicy regulaminowej (treść
regulaminu zostanie uzgodniona z Zamawiającym) – 1 szt. c) uporządkowanie terenu po zakończeniu
robót wraz z odtworzeniem terenów zielonych. Szczegółowy opis każdego z urządzeń (karty
techniczne) zawarto w projekcie zagospodarowania terenu. 2) Miejsce realizacji przedmiotu
zamówienia teren przy boisku rekreacyjnym, działka nr 106, obręb Kalsko. Szczegółowe lokalizacje
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urządzeń przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu – str. 5. 3) Wykaz urządzeń: Nazwa
urządzenia Liczba urządzeń A. NARCIARZ + KOLARZ 1,00 B. WIOŚLARZ + ORBITREK 1,00 C.
WAHADŁO + TWISTER 1,00 D. JEŹDZIEC + BIEGACZ 1,00 E. TABLICA REGULAMINOWA
1,00 2. Część 2: Budowa wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci
Międzyrzeckich w Międzyrzeczu. 1) Zakres inwestycji obejmuje: a) wytyczenie obiektu w terenie
przez uprawnionego geodetę b) zakup, dostawa i montaż urządzeń na wybieg dla psów – szt. 4 c)
zakup, dostawa i montaż urządzeń zagospodarowania terenu – szt. 3 d) zakup, dostawa i montaż
ogrodzenia panelowego o wysokości 1,0 m, w którym zamontowana zostanie brama dwuskrzydłowa o
szerokości 2,5m oraz furtka o szerokości 1,0m, e) zakup, dostawa i montaż lampy solarnej – 1 szt. –
lampa solarna z akumulatorem żelowym lub agm umieszczonym pod ziemią. Latarnia o wysokości
6,8m, słup stalowy, ocynkowany, malowany w kolorze szarym, źródło światła 38W LED, moc paneli
min. 260W, akumulator min. 140Ah, słup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym f)
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem terenów zielonych oraz
wyrównanie terenu Szczegółowy opis każdego z urządzeń (karty techniczne) zawarto w projekcie
zagospodarowania terenu. 2) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – teren przy ul. Pięciu
Świętych Braci Międzyrzeckich – działka nr 769/10, obręb Międzyrzecz 2. Szczegółowe lokalizacje
urządzeń przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu – str. 5. 3) Wykaz urządzeń: Nazwa
urządzenia Liczba urządzeń 1. WYPOSAŻENIE WYBIEGU DLA PSÓW: A. URZĄDZENIE NA
WYBIEG DLA PSÓW „SLALOM” 1,00 B. URZĄDZENIE NA WYBIEG DLA PSÓW „KŁADKA”
1,00 C. URZĄDZENIE NA WYBIEG DLA PSÓW „PŁOTEK DO PRZESKOKÓW” 1,00 D.
URZĄDZENIE NA WYBIEG DLA PSÓW „TUNEL” 1,00 2. ELEMENTY MAŁEJ
ARCHITEKTURY A. ŁAWKA JUNIOR 1,00 B. KOSZ NA ŚMIECI 2,00 D. TABLICA
REGULAMINOWA 1,00 3. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1) Urządzenia muszą
być fabrycznie nowe i charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi, wolne od wad
fizycznych i prawnych. 2) Urządzenia muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi i
Europejskimi Normami. 3) Urządzenia muszą posiadać tabliczki znamionowe (umieszczone na
urządzeniu w widocznym miejscu) 4) Urządzenia muszą być rozmieszczone w terenie w sposób
umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa (niedopuszczalne jest zachodzenie stref
bezpieczeństwa urządzeń na siebie). Za zachowanie stref bezpieczeństwa odpowiedzialny jest
Wykonawca. Urządzenia powinny być trwale związane z gruntem zgodnie z technologią wskazaną
przez producenta. Fundamenty nie mogą stwarzać zagrożenia potknięcia się lub uderzenia, wszystkie
krawędzie muszą być zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku. 5) Zamawiający informuje, iż
mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych,
nazw producentów w opisie przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych,
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technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie
miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne. Jakość produktu równoważnego
nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. Zamawiająca dopuszcza zmianę
wymiarów poszczególnych urządzeń w granicach nie powodujących zmiany ich cech funkcjonalnych.
6) Zastosowane urządzenia wybiegu dla psów, elementy małej architektury, ogrodzenie oraz
urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być fabrycznie nowe, posiadać wszelkie certyfikaty i atesty
zapewniające bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, z
zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. Przyjęta podstawowa funkcja oraz
konstrukcja oraz materiał z których urządzenie jest wykonane nie może ulec zmianie. Zmiana może
dotyczyć wyglądu urządzeń w zależności od danego producenta. 4. Zamawiający wymaga minimum
36-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i prace montażowe licząc od następnego dnia od
daty odbioru końcowego oraz rękojmi za wady robót licząc od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 5. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem
należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Autorska Pracownia
Architektoniczna mgr inż. architekt Katarzyna Kuszyńska. 6. Zaleca się, aby Wykonawca przed
złożeniem oferty zapoznał się z miejscem prowadzenia robót. 7. Wywóz ziemi i materiałów
rozbiórkowych nie nadających się do dalszego wykorzystania wraz z ich utylizacją w miejsce
wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustawą o odpadach. 8. W cenie ryczałtowej
zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym również:
koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, zapewnienia na terenie
budowy należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, właściwego zagospodarowania
materiałów rozbiórkowych zgodnie z ustawą o odpadach, koszty niezbędnych badań i sprawdzeń,
uporządkowania terenu po zakończeniu robót, opracowania mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oraz innych kosztów niezbędnych do prawidłowego i
kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać
zamówienie z należytą starannością i poziomem wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, by spełnić wszelkie wymogi, jakie narzucił Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
wraz z załącznikami. 10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia wymienione w pkt. 3 ust. 2 SIWZ, których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks
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pracy. Zamawiający wymaga, aby wskazane niżej osoby, realizujące przedmiot zamówienia, które
wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym
wymiarze czasu pracy, tj.: pracownicy fizyczni wykonujący czynności wymienione w pkt. 3 ust. 2
SIWZ, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji
zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje
się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Sposób dokumentowania zatrudnienia
osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania
przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych
wymagań określa projekt umowy. 11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania
umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50 000 zł. W terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię polisy
ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej OC. W razie wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie
realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu,
dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych
składek. 12. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł.

II.5) Główny kod CPV: 45112723-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37440000-4
45223800-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach: 40

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia).
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub
podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
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tym okresie, wykonał co najmniej: a) Część 1: dwa zadania polegające na dostawie i montażu
urządzeń wybiegu dla psów lub placów zabaw o łącznej wartości minimum 60 tys. zł brutto. b)
Część 2: dwa zadania polegające na dostawie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej o łącznej
wartości minimum 30 tys. zł brutto. Powyższe roboty muszą być potwierdzone dowodami
wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane określającymi, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności wskazującymi, czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) zdolności
zawodowej (w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia) – część 1 i 2: Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o
podstawie dysponowania tymi osobami, w tym: Kierownik budowy – legitymujący się
uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne przy budowie
obiektów małej architektury. Poprzez uprawnienia rozumie się uprawnienia budowlane wydane
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach
członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
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dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymogom określonym przez
zamawiającego (dotyczy tylko Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej – wykonawca
składa je na wezwanie zamawiającego), Wykonawca w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie złoży następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) Aktualne Certyfikaty Zgodności z
Polską Norma serii PN EN lub deklaracjami zgodności z ww. normą 2) Karty techniczne urządzeń
– wraz z rysunkami lub zdjęciami oferowanych urządzeń, na których znajdują się wymiary
urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, rodzaj zastosowanych materiałów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 1)
Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ. 2) Pełnomocnictwo lub inny
dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa
pełnomocnik wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie. 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) Pisemne zobowiązanie
lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów za
zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt. 6.1.3) niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także
oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
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Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują warunki zmiany sposobu wykonania zamówienia lub umówionego terminu
wykonania zamówienia: 1) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie jeżeli
zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych równolegle z zamówieniem podstawowym, 2)
termin i przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu istotnych braków lub błędów w
dokumentacji projektowej, 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są
korzystne dla Zamawiającego, 4) z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach, 5) z
powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej
umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-21, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
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IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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), dalej „RODO”,
informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1 , tel.: 95
742 69 30, adres e-mail: um@miedzyrzecz.pl 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym można się skontaktować poprzez email: ido@miedzyrzecz.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora; 3) 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. Budowa siłowni
plenerowej w miejscowości Kalsko oraz wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych
Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu – sygnatura akt: WRG.271.44.2018; 4) odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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 czas trwania umowy; 6) 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; 7) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
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osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 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; 9) 1)
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. *
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych
osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej na dz. nr 106 w miejscowości Kalsko.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Zakres
inwestycji obejmuje: a) zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – 4 szt. b) zakup, dostawa
i montaż tablicy regulaminowej (treść regulaminu zostanie uzgodniona z Zamawiającym) – 1 szt. c)
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem terenów zielonych. Szczegółowy opis
każdego z urządzeń (karty techniczne) zawarto w projekcie zagospodarowania terenu. 2) Miejsce
realizacji przedmiotu zamówienia teren przy boisku rekreacyjnym, działka nr 106, obręb Kalsko.
Szczegółowe lokalizacje urządzeń przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu – str. 5. 3) Wykaz
urządzeń: Nazwa urządzenia Liczba urządzeń A. NARCIARZ + KOLARZ 1,00 B. WIOŚLARZ +
ORBITREK 1,00 C. WAHADŁO + TWISTER 1,00 D. JEŹDZIEC + BIEGACZ 1,00 E. TABLICA

2018-09-06, 14:49

20 z 21

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=35c55...

REGULAMINOWA 1,00
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 37440000-4, 45223800-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Budowa wybiegu dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci

Część
2 Nazwa:
nr:

Międzyrzeckich w Międzyrzeczu.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Zakres
inwestycji obejmuje: a) wytyczenie obiektu w terenie przez uprawnionego geodetę b) zakup, dostawa i
montaż urządzeń na wybieg dla psów – szt. 4 c) zakup, dostawa i montaż urządzeń zagospodarowania
terenu – szt. 3 d) zakup, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,0 m, w którym
zamontowana zostanie brama dwuskrzydłowa o szerokości 2,5m oraz furtka o szerokości 1,0m, e) zakup,
dostawa i montaż lampy solarnej – 1 szt. – lampa solarna z akumulatorem żelowym lub agm
umieszczonym pod ziemią. Latarnia o wysokości 6,8m, słup stalowy, ocynkowany, malowany w kolorze
szarym, źródło światła 38W LED, moc paneli min. 260W, akumulator min. 140Ah, słup posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym f) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem
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terenów zielonych oraz wyrównanie terenu Szczegółowy opis każdego z urządzeń (karty techniczne)
zawarto w projekcie zagospodarowania terenu. 2) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – teren przy
ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich – działka nr 769/10, obręb Międzyrzecz 2. Szczegółowe
lokalizacje urządzeń przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu – str. 5. 3) Wykaz urządzeń:
Nazwa urządzenia Liczba urządzeń 1. WYPOSAŻENIE WYBIEGU DLA PSÓW: A. URZĄDZENIE NA
WYBIEG DLA PSÓW „SLALOM” 1,00 B. URZĄDZENIE NA WYBIEG DLA PSÓW „KŁADKA”
1,00 C. URZĄDZENIE NA WYBIEG DLA PSÓW „PŁOTEK DO PRZESKOKÓW” 1,00 D.
URZĄDZENIE NA WYBIEG DLA PSÓW „TUNEL” 1,00 2. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
A. ŁAWKA JUNIOR 1,00 B. KOSZ NA ŚMIECI 2,00 D. TABLICA REGULAMINOWA 1,00
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 37440000-4, 45223800-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

2018-09-06, 14:49

