OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów,
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel 77 419-03-59, fax 77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie - dostawa maszyn i urządzeń do pielęgnacji boisk ze
sztuczną nawierzchnią wraz z kontenerem
(kod CPV: 42900000- 5 RóŜne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia,
44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne)

1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
5. Rodzaj zamówienia: dostawy.
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
RóŜne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia – 42900000-5.
Budynki modułowe i przenośne – 44211100-3.
Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji dziecięcej przy
Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie – dostawę maszyn
i urządzeń do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz z kontenerem.
1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu przeznaczonego do utrzymania
i konserwacji boisk sportowych o sztucznej nawierzchni. Urządzenie musi zapewnić kompleksową
ochronę sztucznej nawierzchni boiska, w szczególności:
1) czyścić i konserwować sztuczną trawę,
2) szczotkować i czyścić włókna trawy syntetycznej,
3) prostować źdźbła trawy syntetycznej,
4) spulchniać zbity granulat wypełniający trawę,
5) zbierać nieczystości z powierzchni boisk.
I. Samojezdny pojazd szczotkujący – sztuk 2
1. Całkowita szerokość robocza urządzenia wraz ze szczotkami tylnymi to min. 3 200 mm.
2. Szerokość pojazdu przeznaczonego do transportu 1 500 mm.
3. Szczotki oscylujące o szerokość min. 1 500 mm.
4. Długość 1 900 – 2 000 mm.
5. Wysokość 1 200 – 1 300 mm.
6. Silnik benzynowy minimum 11,5 KM.
7. Rozrusznik elektryczny.
8. Rezerwowy rozrusznik ręczny.
9. Napęd hydrostatyczny.
II. Zamiatarka – sztuk 2
1. Aluminiowy kosz z siatką wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności min. 100 litrów.
2. Urządzenie musi współpracować z samojezdnym pojazdem szczotkującym.
3. MoŜliwość pracy bez klatki na odpady w celu dodatkowego rozluźnienia granulatu.
4. Napęd szczotki włączany i rozłączany z kół.
5. Regulowany drąŜek holowniczy.
6. Regulowana wysokość pracy szczotki.
7. Szerokość całkowita nie przekraczająca 1 600 mm.
8. Szerokość robocza nie przekraczająca 1 100 mm.

9. Długość nie przekraczająca 900 mm.
10. Waga nie przekraczająca 120 kg.
11. Zaczep kulkowy lub pinezkowy.
III. Zgrzebło polipropylenowe – sztuk 2
1. Zgrzebło polipropylenowe składające się z min. 60 włókien.
2. Regulacja usztywnienia włókien za pomocą poprzeczki.
3. Rama holowana przeznaczona do mocowania szczotki z zaczepem kulowym.
4. Długość szczotki wraz z ramą 1 900 – 2 000 mm.
5. Szczotka musi współpracować z samojezdnym pojazdem szczotkującym.
IV. kontener – sztuk 1
1. Długość – od 5 000 mm do 5 500 mm.
2. Szerokość – od 2 900 mm do 3 000 mm.
3. Wysokość – od 2 100 mm do 2 400 mm.
4. Konstrukcja ścian - kasetowa samonośna ściana wykonana z materiału ocynkowanego o grubości
min. 1,5 mm wraz z wypełnieniem kasetowym.
5. Elewacja zewnętrzna: natryskowy tynk akrylowy o ziarnistości 2 mm w kolorze wskazanym przez
Zamawiającego.
6. Elewacja wewnętrzna: tynk akrylowy drobnoziarnisty w kolorze wskazanym przez
Zamawiającego.
7. Konstrukcja wsporcza dachu - kształtowniki z materiału ocynkowanego o grubości min. 2 mm,
w minimalnej ilości 3 płatwi.
8. Poszycie – certyfikowana, ocynkowana blacha trapezowa.
9. Spad dachu na tył kontenera.
10. Brama uchylna o wymiarach 2 500 mm x 2 125 mm w kolorze brązowym.
2. Wymagania dodatkowe związane z realizacją zadania:
I. Okres gwarancji i rękojmi nie krótszy niŜ :
- zespoły mechaniczne co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów,
- perforacja nadwozia - co najmniej 24 miesiące,
- powłoka lakiernicza co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów.
II. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników uŜytkujących maszyny w zakresie
obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń.
III. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dwóch nieodpłatnych
przeglądów sprawdzających stan techniczny dostarczonych urządzeń. Pierwszy przegląd po
upływie 12 miesięcy, drugi przed upływem 24 miesięcy od daty dostarczenia maszyn.
IV. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi maszyn i urządzeń oraz inne wymagane
dokumenty (w języku polskim).
7. Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 31.03.2011 r.
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1 Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
2.900,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset 00/100).
11.2 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
11.4 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
11.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
11.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
− aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
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pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 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.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt 11.4.2.
11.4.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
11.5 Inne dokumenty niewymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
11.6 Nie ogranicza się moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: nie.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,
budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł).
Termin składania ofert: 21.02.2011 do godziny 11:00, miejsce: oferty naleŜy składać w siedzibie
Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój
Nr 12.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy.
Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budŜetu 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 dotyczy.
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 11.02.2011r.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.

