
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.pilchowice.pl

Pilchowice: Utrzymanie placów zabaw na terenie Gmin y Pilchowice w

2012roku

Numer ogłoszenia: 183802 - 2012; data zamieszczenia : 01.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 2356521, faks

032 2356938.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  ww.pilchowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy

Pilchowice w 2012roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia

jest: utrzymanie w czystości 6 placów zabaw z lokalizacją: 1. Pilchowice, ul. Strażaków - 3.000m2 2. Stanica, ul.

Sportowa - 2.400m2 3. Żernica, ul. Szafranka - 1.800m2 4. Wilcza, ul. Grzonki - 1.200m2 5. Kuźnia Nieborowska

ul. Kasztanowa - 900m2 6. Leboszowice ul. Smolnicka - 1.200m2 Razem: 10.500m2 Wymagany zakres robót: a/

Koszenie trawników Przewiduje się wykaszanie trawników na placach zabaw trzy razy w sezonie od czerwca do

września na pow. 10.500m2 łącznie z wywozem trawy na koszt Wykonawcy. Uporządkowanie terenu i wywóz

skoszonej trawy, liści i samosiewów z terenu placów zabaw najpóźniej do 3 dnia po zakończeniu prac. Wszelkie

odpady powstałe w wyniku wykonywania usługi są własnością Wykonawcy, zatem pozostałości roślinne powstałe

w wyniku przeprowadzonych prac Wykonawca powinien usunąć bądź zagospodarować we własnym zakresie i na

własny koszt. Termin wykoszenia będzie regulowany każdorazowo odrębnym zleceniem Zamawiającego. b/

Wymiana piasku w piaskownicy. Przewiduje się dwukrotną wymianę piasku w piaskownicach (licząc od czerwca

do września) na terenie objętym zamówieniem. Wymiany piasku należy dokonywać na zlecenie (termin wykonania

do 3 dni roboczych) i w obecności pracownika Urzędu Gminy oraz sporządzić protokół odbioru tych prac. Zadanie

obejmuje prace zarówno usunięcia starego piasku z piaskownicy, załadunek i jego wywóz a także dowiezienie i

wsypanie nowego piasku o warstwą o grubości 20 cm. c/ Drobne naprawy placów zabaw. - Naprawa urządzeń
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zabawowych obejmuje: przykręcanie desek, łańcuchów, usuwania drzazg i zadziorów elementów drewnianych,

uzupełnianie śrub, nakrętek, zaślepek usuwania luzów w połączeniach śrubowych. Przemalowanie uszkodzonych

elementów drewnianych urządzeń impregnatem i pomalowanie elementów metalowych z zachowaniem istniejącej

kolorystyki, przy użyciu podkładów i farb dopuszczonych do stosowania w urządzeniach zabawowych. W

przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzeń, Zleceniodawca niezwłocznie powiadamia o fakcie Wykonawcę który

czasowo zabezpieczenia urządzenia w taki sposób, aby nie mogły korzystać z niego dzieci. Wykonawca w razie

konieczności zamówi u producenta urządzenia zabawowego (w porozumieniu z Zamawiającym lub upoważnionym

pracownikiem Zamawiającego) odpowiedni element, niezbędny do naprawy. Jeżeli montaż będzie wymagał

kontaktu i gwarancji udzielonej przez firmę produkującą urządzenia zabawowe, Wykonawca zamówi taką usługę w

odpowiedniej firmie. Wykonawca dołącza do faktury rachunek za zakupione materiały. - Naprawa tablic

informacyjnych (regulamin) - wyrównanie całości nawierzchni placów, zwłaszcza pod urządzeniami zabawowymi -

Utrzymanie czystości ( poprzez usuwanie papierków, nagromadzonej ziemi, potłuczonego szkła, butelek itp.) i

opróżnianie koszy na śmieci nie rzadziej aniżeli raz w tygodniu (licząc od maja do grudnia). Zakres i termin

wykonania napraw będzie regulowany odrębnym zleceniem Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak.

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

do 20% wartości umowy podstawowej w zakresie objętym SIWZ.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.32.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca powinien przewidzieć możliwość korzystania z następującego sprzętu: a/ kosiarki

trawnikowej spalinowej b/ kosiarki żyłkowej, spalinowej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
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NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:

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.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 2.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu

zamówienia z powodu: a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, b) wystąpienia

zdarzeń mających wpływ na realizację przedmiotu umowy zależnych od zamawiającego, 2.2. Zmiany osób

zdolnych do wykonania zamówienia przedstawionych w ofercie, gdzie wykonawca proponuje zmianę osób w

przypadkach: - gdy osoby te nie będą wywiązywały się z obowiązków wynikających z umowy, - choroby lub

innych zdarzeń losowych, - jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od

wykonawcy np: rezygnacji. Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany osób zdolnych do wykonania

zamówienia wymienionych w ofercie, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.3. Zmiany osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy - § 9

załączonego projektu umowy. 3. Zmiana i uzupełnienie umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu
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pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.pilchowice.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Pilchowice ul.

Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.06.2012

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 4.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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