
Drawno: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Drawno, Dominikowo, Konotop i Podegrodzie 

na terenie Gminy Drawno - (Zadania Nr 1 - 2). 

Numer ogłoszenia: 216096 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy , ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7682031, faks 095 7682031. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.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 placów zabaw w miejscowościach: 

Drawno, Dominikowo, Konotop i Podegrodzie na terenie Gminy Drawno - (Zadania Nr 1 - 2).. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 

Zadanie Nr 1: robota budowlana dot. wykonania ogrodzenia placu zabaw na dz. nr ew. 33/9 w 

miejscowości Konotop i na dz. nr ew. 13/26 w miejscowości Podegrodzie oraz remontu istniejącego 

ogrodzenia placu zabaw na dz. nr ew. 90/2 w miejscowości Dominikowo, Gmina Drawno 1) budowa 

ogrodzenia z siatki o wysokości 100 cm i długości 100 mb na słupkach z rur stalowych; 2) wykonanie i 

montaż furtki 3) wykonanie i montaż barierki ochronnej o długości 1,5 m wykonanej z kształtownika 

stalowego - rura Ø 50 mm 4) remont istniejącego ogrodzenia w Dominikowie według przedmiaru 

robót Zadanie Nr 2: robota budowlana dot. budowy placu zabaw na dz. nr 22/8 w miejscowości 

Drawno, na dz. nr 90/2 w miejscowości Dominikowo, na dz. nr 33/9 w miejscowości Konotop, na dz. 

nr 13/26 w miejscowości Podegrodzie na terenie Gminy Drawno 1. Urządzenia zabawowe placu 

zabaw w m. Drawno dz. nr 22/8: a) Zestaw zabawowy złożony z: wieża z dachem dwuspadowym, 2 

ślizgi o długości 3,0 m z blachy nierdzewnej, pomost, zjazd strażacki, ścianka gimnastyczna w kształcie 

kratki, drabinka dwuspadowa, trap; b) Huśtawka dwustanowiskowa c) Huśtawka jednostanowiskowa, 

d) Huśtawka wagowa - 2 szt., e) Karuzela tarczowa ze stoliczkiem i ławkami, f) Domek z drewna, g) 

Potrójna ścianka do wspinaczki, h) Ławostół, i) Piaskownica 2,5 x 2,5 m, j) Bujak sprężynowy - 2 szt., 

k) Ławka z bali z oparciem - 3 szt. 2. Urządzenia zabawowe placu zabaw w m. Dominikowo dz. nr 

90/2: a) Zestaw zabawowy złożony z: wieża z dachem dwuspadowym, ślizg o długości 3,0 m z blachy 

nierdzewnej, wieża kwadratowa bez dachu, ścianka gimnastyczna w kształcie kratki, drabinka 

dwuspadowa, trap, b) Huśtawka dwustanowiskowa, c) Huśtawka wagowa, d) Piaskownica 2,5 x 2,5 

m, e) Karuzela tarczowa, f) Bujak sprężynowy - 2 szt., g) Ławka z bali bez oparcia - 2 szt. 3. Urządzenia 

zabawowe placu zabaw w m. Konotop dz. nr 33/9: a) Zestaw zabawowy złożony z: wieża z dachem 

dwuspadowym, ślizg o długości 3,0 m z blachy nierdzewnej, trap, b) Huśtawka dwustanowiskowa, c) 



Huśtawka wagowa, d) Karuzela tarczowa, e) Piaskownica 2,5 x 2,5 m, f) Bujak sprężynowy, g) Ławka z 

bali bez oparcia - 2 szt. 4. Urządzenia zabawowe placu zabaw w m. Podegrodzie dz. nr 13/26: a) 

Zestaw zabawowy złożony z: wieża z dachem dwuspadowym, ślizg o długości 3,0 m z blachy 

nierdzewnej, trap, b) Huśtawka dwustanowiskowa, c) Huśtawka wagowa, d) Piaskownica 2,5 x 2,5 m, 

e) Bujak sprężynowy - 1 szt., f) Ławka z bali bez oparcia - 1 szt.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 36.53.51.00-1, 36.53.52.00-2, 45.11.27.23-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium 

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 Należy przedłożyd aktualny odpisu z właściwego rejestrujeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Należy przedłożyd wykaz robót budowlanych dot. budowy lub przebudowy placów 

zabaw, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD 

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 przedłożyd: 

 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 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukooczone 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnieo 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyd: 

 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 

 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 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza się możliwośd 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 postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://bip.drawno.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskad pod adresem: Urząd Miejski w 

Drawnie ul. Kościelna 3 73-220 Drawno. 

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

04.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3 73-220 Drawno sala 

posiedzeo. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 

2013, działanie 4.1 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. 

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 paostwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały byd przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚD Nr: 1 NAZWA: Robota budowlana dot. wykonania ogrodzenia placu zabaw na dz. nr ew. 33/9 

w miejscowości Konotop i na dz. nr ew. 13/26 w miejscowości Podegrodzie oraz remontu 

istniejącego ogrodzenia placu zabaw na dz. nr ew. 90/2 w miejscowości Dominikowo, Gmina Drawno. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) budowa ogrodzenia z 

siatki o wysokości 100 cm i długości 100 mb na słupkach z rur stalowych; 2) wykonanie i 

montaż furtki 3) wykonanie i montaż barierki ochronnej o długości 1,5 m wykonanej z 

kształtownika stalowego - rura Ø 50 mm 4) remont istniejącego ogrodzenia w Dominikowie 

według przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6. 

 2) Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 36.53.51.00-1, 36.53.52.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚD Nr: 2 NAZWA: Robota budowlana dot. budowy placu zabaw na dz. nr 22/8 w miejscowości 

Drawno, na dz. nr 90/2 w miejscowości Dominikowo, na dz. nr 33/9 w miejscowości Konotop, na dz. 

nr 13/26 w miejscowości Podegrodzie na terenie Gminy Drawno. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Urządzenia zabawowe 

placu zabaw w m. Drawno dz. nr 22/8: a) Zestaw zabawowy złożony z: wieża z dachem 

dwuspadowym, 2 ślizgi o długości 3,0 m z blachy nierdzewnej, pomost, zjazd strażacki, 

ścianka gimnastyczna w kształcie kratki, drabinka dwuspadowa, trap; b) Huśtawka 

dwustanowiskowa c) Huśtawka jednostanowiskowa, d) Huśtawka wagowa - 2 szt., e) 

Karuzela tarczowa ze stoliczkiem i ławkami, f) Domek z drewna, g) Potrójna ścianka do 

wspinaczki, h) Ławostół, i) Piaskownica 2,5 x 2,5 m, j) Bujak sprężynowy - 2 szt., k) Ławka z 

bali z oparciem - 3 szt. 2. Urządzenia zabawowe placu zabaw w m. Dominikowo dz. nr 90/2: 

a) Zestaw zabawowy złożony z: wieża z dachem dwuspadowym, ślizg o długości 3,0 m z 

blachy nierdzewnej, wieża kwadratowa bez dachu, ścianka gimnastyczna w kształcie kratki, 

drabinka dwuspadowa, trap, b) Huśtawka dwustanowiskowa, c) Huśtawka wagowa, d) 

Piaskownica 2,5 x 2,5 m, e) Karuzela tarczowa, f) Bujak sprężynowy - 2 szt., g) Ławka z bali 

bez oparcia - 2 szt. 3. Urządzenia zabawowe placu zabaw w m. Konotop dz. nr 33/9: a) 



Zestaw zabawowy złożony z: wieża z dachem dwuspadowym, ślizg o długości 3,0 m z blachy 

nierdzewnej, trap, b) Huśtawka dwustanowiskowa, c) Huśtawka wagowa, d) Karuzela 

tarczowa, e) Piaskownica 2,5 x 2,5 m, f) Bujak sprężynowy, g) Ławka z bali bez oparcia - 2 szt. 

4. Urządzenia zabawowe placu zabaw w m. Podegrodzie dz. nr 13/26: a) Zestaw zabawowy 

złożony z: wieża z dachem dwuspadowym, ślizg o długości 3,0 m z blachy nierdzewnej, trap, 

b) Huśtawka dwustanowiskowa, c) Huśtawka wagowa, d) Piaskownica 2,5 x 2,5 m, e) Bujak 

sprężynowy - 1 szt., f) Ławka z bali bez oparcia - 1 szt.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 45.11.27.23-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


