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OGŁOSZENIE 

I.   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

GMINA PIŁAWA GÓRNA 
w imieniu której działa Burmistrz Piławy Górnej  

z siedzibą 

ul. Piastowska 69 

58-240 Piława Górna 

NIP 882-10-08-231 

REGON 890717852 

II.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku  

Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).  

III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach zadania  

„Urządzenie i doposażenie gminnych placów zabaw w Piławie Górnej”  

1. Urządzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Kośmińskiej  w Piławie Górnej 

2. Urządzenie placu zabaw przy ul. Cichej w Piławie Górnej 

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Na przedmiot zamówienia składa się sporządzenie dokumentacji projektowych 

dla dwóch zadań opisanych poniżej. 

 

Zadanie 1. Urządzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Kośmińskiej  

w Piławie Górnej 

1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej  i kosztorysowej placu zabaw dla dzieci, 

boisk do gry w piłkę nożną i siatkową przy ul. Kośmińskiej  w Piławie Górnej, 

w granicach działki ewidencyjnej nr 269, obręb Kośmin. Plac zabaw i boiska będą 

zlokalizowane na części działki nr 269 o powierzchni ok. 7 100m2, która w MPZP 

Gminy Piława Górna jest oznaczona jako 51US – teren usług sportu. Uwaga z działką 

nr 269 sąsiaduje działka nr 270 – droga, która nie będzie wchodziła w zakres 

inwestycji.  

1.2. W projekcie należy w szczególności uwzględnić: 

1) Wykorzystanie znajdujących się na terenie działki nr 269 urządzeń zabawowych. 

Urządzenia obecnie znajdują się na części działki oznaczonej w MPZP jako 49KP 

oraz 50U i docelowo należy zaprojektować przeniesienie ich na część oznaczoną 

51US. Urządzenia zabawowe znajdujące się na działce to:  

a) zestaw zabawowy typu zamek (wieża bez daszku - sześcioboczna, ścianka 

wspinaczkowa, pomost belka, ślizg, wejście linowe),  

b) zestaw z kulą,  

c) drabinka,  

d) huśtawka wagowa ważka,  

e) równoważnia,  

f) bujaki na sprężynach - 2 szt. 

g) karuzela,  

h) huśtawka podwójna, 
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i) tablica koszykarska – kosz 

 

2) Rozbudowa placu zabaw o następujące urządzenia zabawowe: 

a) huśtawka podwójna, 

b) bujaki na sprężynach – 2 szt. 

c) piaskownica. 

d) linarium pajęczyna. 

3) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) w strefie upadkowej  

w sąsiedztwie urządzeń zabawowych. 

4) Boisko do gry w koszykówkę – streetball: 

a) nawierzchnia syntetyczna (nawierzchnia bitumiczna jako opcja w dok. 

kosztorysowej) wymiary ok. 6 x 6m, 

b) wykonanie piłkochwytu przy tablicy koszykarskiej. 

5) Boisko do gry w piłkę nożną: 

a) dwie bramki piłkarskie, 

b) piłkochwyty za bramkami piłkarskimi. 

6) Montaż następujących urządzeń komunalnych: 

a) ławka parkowa z oparciem – 2 szt., 

b) stół parkowy,  

c) wiata,  

d) tablica informacyjna i plan miasta, 

e) kosze na odpadki – 4 szt. 

7) Montaż urządzeń sportowych – urządzenia fitness podwójne – 3 szt.  

a) wykonanie podłoża z kostki betonowej bezfazowej wokół urządzeń fitness. 

8) Ogrodzenie terenu placu zabaw i boisk od strony ul. Kośmińskiej z paneli 

ogrodzeniowych o wys. 1230 lub 1430 wraz z wejściami i bramą umożliwiająca 

wjazd na teren samochodem ciężarowym. 

9) Wykonanie trawników sianych. 

Zadanie 2. Urządzenie placu zabaw przy ul. Cichej w Piławie Górnej 

2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej  i kosztorysowej placu zabaw dla dzieci, 

boiska do gry w piłkę siatkową przy ul. Cichej  w Piławie Górnej, w granicach 

działki ewidencyjnej nr 203, obręb Północ. Plac zabaw i boisko będą zlokalizowane 

na części działki nr 203 o powierzchni ok. 1 300m2, która w MPZP 

Gminy Piława Górna jest oznaczona jako 10MN – mieszkalnictwo jednorodzinne, 

o niskiej intensywności zabudowy. 

2.2. W projekcie należy uwzględnić: 

1) Wyrównanie terenu. 

2) Montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci: 

a) huśtawka podwójna,  

b) karuzela,  

c) bujaki na sprężynach – 4 szt.,  

d) piaskownica. 

3) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) w strefie upadkowej 

w sąsiedztwie urządzeń zabawowych.  
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4) Montaż urządzeń komunalnych: 

a) ławka parkowa z oparciem – 4 szt.,  

b) wiata,  

c) tablica informacyjna i plan miasta,  

d) kosze na odpadki – 4 szt. 

5) Montaż urządzeń sportowych – urządzenia fitness podwójne – 3 szt. 

a) wykonanie podłoża z kostki betonowej bezfazowej wokół urządzeń fitness. 

6) Ogrodzenie terenu placu zabaw  z paneli ogrodzeniowych o wys. 1230 lub 1430                   

z furtkami wejściowymi i bramą umożliwiająca wjazd na teren samochodem 

ciężarowym. 

7) Wykonanie trawników sianych. 

Uwaga. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji Zadania 2  

Urządzenie placu zabaw przy ul. Cichej w Piławie Górnej 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Sporządzenie Projektów budowlanych (po 4 egz. dla każdego zadania) w zakresie 

uwzględniającym specyfikę robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. 

2) Sporządzenie kosztorysu (2 egz. dla każdego zadania) obejmującego: 

 zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztów; 

 przedmiary robót; 

 szczegółowe kosztorysy inwestorskie. 

Zamawiający, po odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia, może 

dwukrotnie wystąpić do Wykonawcy o aktualizację wykonanych kosztorysów 

Wykonawca wykona aktualizację w ramach wynagrodzenia. 

3) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz. dla 

każdego zadania). 

4) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) (2 egz. dla każdego zadania). 

5) Wszystkie opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostaną 
wykonane w wersji drukowanej w ilości egzemplarzy podanej powyżej oraz 

w wersji elektronicznej w ogólnodostępnych formatach obsługiwanych przez 

pakiet Office (doc, xls, PDF) oraz Norma dla dokumentacji kosztorysowej, 

zapisanych na nośniku typu CD-R lub pendrive. Treść wersji elektronicznej 

dokumentacji musi być taka sama jak treść wersji drukowanej. 

6) Jeżeli z przepisów prawa wyniknęłaby konieczność sporządzenia większej ilości 

egzemplarzy dokumentacji, niż wskazano powyżej, Wykonawca sporządza 

je w ramach przedmiotu zamówienia i w ramach wynagrodzenia umownego. 

7) Przedmiot zamówienia obejmuje dokonanie przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego zgłoszenia robót. 

8) Podmiot, który będzie realizował zadanie inwestycyjne w oparciu o dokumentację 

projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, zostanie wyłoniony 

w drodze postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi być 

zgodna z zapisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W związku z powyższym nie można stosować opisów, które utrudniałyby 

uczciwą konkurencję, nie można w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
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używać do opisów znaków towarowych, patentów lub pochodzenia stosowanych 

materiałów, chyba że jest to uzasadnione ich specyfiką i nie można ich opisać 

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wówczas wskazaniu takiemu muszą 

towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”, przy czym Wykonawca musi określić 

wtedy stopień równoważności. Wykonawca wskazuje opisuje wtedy 

w dokumentacji kryteria, które potwierdzają zgodność cech technicznych, 

jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniu równoważnym 

z wymaganymi cechami technicznymi, jakościowymi lub funkcjonalnymi 

zawartymi w rozwiązaniu opisywanym za pomocą m.in. znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia.   

Odpowiedni stopień doprecyzowania wymagań w opisie rozwiązania 

równoważnego umożliwia precyzyjną ocenę spełnienia warunku równoważności.  

Niezbędne jest, aby taki opis był sporządzony w sposób jasny, zrozumiały 

i zawierający wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia 

oferty przez podmiot będący wykonawcą robót budowlanych. 

9) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, polskimi normami oraz 

obowiązującymi przepisami prawa.  

10) Pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym mapy, leży po stronie Wykonawcy. 

3. Przedmiot zamówienia obejmują także: 

1) Pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz została wykonana w stanie 

kompletnym. 

2) Pisemne oświadczenie, że przedłożony projekt budowlany i wykonawczy 

w wersji papierowej jest zgodny z załączoną wersją elektroniczną. 

3) Pisemne oświadczenie, że w projekcie, przedmiarach i kosztorysach 

inwestorskich nie zostały użyte żadne nazwy własne materiałów, urządzeń 

i wytwórców lub w przypadku gdy zastosowanie było uzasadnione specyfika 

produktów lub materiałów oświadcza, że użyto ich zgodnie z zasadami unikania 

utrudniania uczciwej konkurencji, stosując odpowiednie opisy. 

4. Przedmiot zamówienia powinien umożliwić prawidłową realizację zadania i zawierać 

komplet uzgodnień i opinii wynikających z warunków technicznych, przepisów Prawa 

Budowlanego oraz innych przepisów, norm a także spełnić warunki do pozyskania 

złożenia zgłoszenia robót, realizacji, odbioru i dopuszczenia do użytkowania. 

Uwaga. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji Zadania 2 

Utworzenie placu zabaw przy ul. Cichej w Piławie Górnej 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Do dnia 30.06.2016r. 

 

VI.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta składana jest na 

załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym. 
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VII.           OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto 

w złotych (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna wynikać ze 

wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie 

dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem. 

2. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

3. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.  

4. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 

skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Pozycje nie wycenione przez Wykonawcę nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i 

uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach, pozycjach ujętych w ofercie 

cenowej Wykonawcy. 

6. Ceny i stawki będą podawane przez Wykonawcę wyłącznie  

w złotych (PLN). 

7. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN), jedna 

fakturą końcową. 
 

VIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY 

Cena – 100% 

IX.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia  

2. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca musi złożyc ofertę sporządzona wg załączonego wzoru. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty - oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje jako uczestnik 

konsorcjum. 

 

X.           MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Osoby zainteresowane ww. zadaniem proszone są o składanie ofert w sekretariacie 

Urzędu Miasta Piława Górna lub o przesłanie oferty na adres: Urząd Miasta Piława 

Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna lub przesłanie oferty faksem 

na  nr 74 837 13 86 lub na adres e-mail: przetargi@pilawagorna.pl 

 Termin składania ofert: do 29.04.2016r. 

  

Kontakt:    Piotr Bahyrycz               tel.  74/832-49-34             

XI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowym 

2. Załącznik nr 2 Projekt umowy 

 

 

 

Z-ca Burmistrza Piławy Górnej 

(-) Izabela Woronowicz 

mailto:przetargi

