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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
lubawa.bip-wm.pl/public/

Lubawa: Budowa parku linowego na terenie parku miejskiego Łazienki
Lubawskie
Numer ogłoszenia: 34556 - 2016; data zamieszczenia: 16.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Łąkowa 8, 14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie,
tel. 89 6452418, 6453848, faks 89 6452418.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parku linowego na terenie parku miejskiego
Łazienki Lubawskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane polegające na budowie parku linowego w parku miejskim Łazienki Lubawskie na pniach istniejącego
drzewostanu. 2. Budowa parku linowego obejmuje wykonanie 3 tras linowych oraz 1 trasy szkoleniowej: 1) Trasa
dla dzieci i młodzieży (Trasa Dziecięca) składająca się z 17 przeszkód razem z wejściem i zejściem, 2) Trasa dla
młodzieży i dorosłych (Trasa Standard) składająca się z 16 przeszkód razem z wejściem i zejściem, 3) Trasa
zjazdowa dla młodzieży i dorosłych składająca się z 9 przeszkód razem z wejściem i dwoma zejściami oraz
podejściem pośrednim (wariant A), 4) Trasa szkoleniowa na której muszą być rozciągnięte liny do ćwiczenia
sprzętu asekuracyjnego na wszystkich rodzajach asekuracji występujących w parku linowym (naziemna trasa
szkoleniowa zgodnie z załączonym projektem). 3. Zakres zamówienia obejmuje ponadto: 1) Dostawę sprzętu
asekuracyjnego - dostarczony sprzęt musi posiadać wszystkie atesty wymagane normami dla sprzętu
alpinistycznego oraz być poskładany w zestawy - opis sprzętu obejmuje projekt stanowiący załącznik nr 6 do
SIWZ, 2) Przeszkolenie 6 pracowników parku linowego z zakresu instruktor ratownik - szkolenie powinno trwać
minimum 2 dni i powinno zakończyć się egzaminem, 3) Przeprowadzenie głównych corocznych przeglądów
obiektu oraz sprzętu alpinistycznego w okresie udzielonej rękojmi za wady, 4) Wykonanie i dostarczenie
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niezbędnej dokumentacji do prowadzenia parku linowego, m. in: a) Instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń, b)
Instrukcję BHP, c) Instrukcję eksploatacji i użytkowania dla wszystkich urządzeń, d) Instrukcję przeciwpożarową.
5) Dostawę wraz z montażem tablicy z regulaminem korzystania z parku linowego oraz 3 tablic informacyjnych
po 1 szt. dla każdej z tras, które będą umieszczone przed wejściem na daną trasę, 6) Zgłoszenie w imieniu
Zamawiającego prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w
Iławie..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Na mocy art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie podstawowe, przy czym: 1) zakres zamówień
uzupełniających będzie polegał na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, 2) wartość ww. zamówień
będzie stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, 3) udzielane będą w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego pod warunkiem wystąpienia potrzeby dokonania ww. zamówień
uzupełniających i dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.30-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
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
1) W zakresie warunku wskazanego w § V ust. 1 pkt 1 SIWZ dotyczącego posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania, Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku. Wykonawca składa oświadczenie o
spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w § VI ust. 1 pkt 2 SIWZ.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w § VI ust. 1
pkt 2 SIWZ.
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2) W zakresie warunku wskazanego w § V ust. 1 pkt 2 SIWZ dotyczącego posiadania wiedzy i
doświadczenia, wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co
najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie parku linowego o wartości minimum 150.000,00
zł brutto każda oraz składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
o którym mowa § VI ust. 1 pkt 2 SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego
dokumentu o którym mowa w § VI ust. 1 pkt 10 SIWZ oraz oświadczenia o spełnianiu o którym mowa
w § VI ust. 1 pkt 2 SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3) W zakresie warunku wskazanego w § V ust. 1 pkt 3 SIWZ dotyczącego dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym, Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku. Wykonawca składa
oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6.1.2.
SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w
pkt. 6.1.2. SIWZ. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2
do SIWZ, o którym mowa w § VI ust. 1 pkt 2 SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie
złożonego oświadczenia o którym mowa w § VI ust. 1 pkt 2 SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
4) W zakresie warunku wskazanego w § V ust. 1 pkt 3 SIWZ dotyczącego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku. Wykonawca
składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w
pkt. 6.1.2. SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o którym
mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w § VI ust. 1 pkt 2 SIWZ. Ocena spełniania warunku
nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w § VI ust. 1 pkt 2 SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
5) W zakresie warunku wskazanego w § V ust. 1 pkt 4 SIWZ dotyczącego znajdowania się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca wykaże, że: a) jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, oraz składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr
2 do SIWZ, o którym mowa § VI ust. 1 pkt 2 SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie
załączonego dokumentu o którym mowa w § VI ust. 1 pkt 12 SIWZ oraz oświadczenia o spełnianiu o
którym mowa w § VI ust. 1 pkt 2 SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
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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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie parku linowego o wartości minimum 150.000,00
zł brutto każda;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną 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) 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 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy
- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://lubawa.bip-wm.pl/public/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.
Łąkowa 8 14-260 Lubawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2016
godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa, pokój nr 3,.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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 państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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