Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III OPZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze .zm.) o wartości zamówienia mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8
w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na robotę budowlaną pn.:

„Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju”
CPV:
45000000–7
45112700-2
45233200-1
45342000-6
37535200-9

Roboty budowlane
Roboty w zakresie kształtowania terenu
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Wznoszenie ogrodzeń
Wyposażenie placów zabaw

.

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Jeżeli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia w dowolnym miejscu
SIWZ oraz w załącznikach do niej został wskazany jakikolwiek znak towarowy został wskazany
jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub
wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień z zachowaniem
ustawowej kolejności, o których mowa w art.29 ust.3 i art.30 ust.1-3 jak i art. 30 ust. 4 ustawy
Pzp, wskazań takich nie należy traktować, jako wymagań odnoszących się do przedmiotu
zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach, jako niewiążące wykonawców informacyjne dane pomocnicze - określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe
wyrobów i materiałów. Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom
nie będzie uznawana za niezgodną treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone
przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,
potwierdzających spełnienie wymagań.
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Spis zawartości dokumentacji projektowej dla zadania:
Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju realizowanego
w ramach Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2019 rok.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTÓREGO
DOTYCZY DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NUMER KLASYFIKACYJNY WG WSPÓLNEGO
SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV:

ZAKRES

1.1

1.2
1.3

DOKUMENT ZEZWALAJĄCY NA
REALIZACJĘ PRAC

NAZWA I ADRES PODMIOTU
OPRACOWUJĄCEGO DOKUMENTACJĘ

Gmina Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdrój
Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul. Pogodnej w
Kudowie-Zdroju realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego
Kudowy-Zdroju na 2019 rok.
Wykaz działek:
działka nr 698/16, obręb Słone, Gmina Kudowa-Zdrój.
45000000–7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
Realizacja przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
 prace przygotowawcze: usunięcie korzeni drzew, wyrównanie i
plantowanie terenu,
 zdjęcie warstwy humusu i/ lub darniny,
 korytowanie podłoża,
 wykonanie nawierzchni żwirowej,
 wykonanie obrzeży betonowych,
 wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką,
 dostawa i montaż urządzeń,
 montaż elementów małej architektury,
 obsianie trawą części placu nieujętej wykonaniem nawierzchni
żwirowej
Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru przystąpienia do
wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku sygnatura
ZPAiB.6743.5.20.2019 z dnia 22.05.2019 r.
Biryło Architekci Przemysław Biryło ul. Lenartowicza 3-4/1,
71-445 Szczecin

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Kwiecień 2019
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Kwiecień 2019
Załączone przedmiary robót nie są opisem przedmiotu zamówienia i stanowią wyłącznie
element pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia. Podstawą do ustalenia ceny ryczałtowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
są: dokumentacją projektową, specyfikacje technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
przepisy BHP, istotne postanowienia umowy oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.
Zamawiający nie żąda dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty. Dołączenie go potraktowane
zostanie wyłącznie jako uzasadnienie merytoryczne zaoferowanej kwoty wynagrodzenia
ryczałtowego i nie będzie przedmiotem sprawdzenia i oceny.

Wykaz załączników w wersji elektronicznej:
1. Dokumentacja projektowa
2. STWiORB
3. Przedmiar
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