
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
powyżej 14 000 euro.

Burmistrz Żelechowa – ul. Piłsudskiego 47 ,
08-430 Żelechów ogłasza przetarg  nieograniczony na:

„Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie”
Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego 
pn. ,, Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie”.
Miejsce wykonywania robót budowlanych: woj.  mazowieckie,  pow. Garwoliński,  gm.  Żelechów, 
miejscowość Żelechów, działka nr 2176.
Zakres  robót  określony przez Zamawiającego w dokumentacji  projektowej,  obejmuje  wykonanie 
robót budowlanych w zakresie:
I. Rozbiórki roboty porządkowe.
w tym:
1. rozebranie istniejącego metalowego ogrodzenia wokół parku – 281, 45 m.
2. rozbiórka elementów konstrukcji betonowych ogrodzenia + schody – 124 m ³.
3. demontaż: ławek parkowych – 11 szt. i koszy – 8 szt.
4. oczyszczenie terenów ( wywiezienie gruzu i śmieci ) – 130 m ³.
II. Gospodarka drzewostanem.
w tym: 
1.  odmładzanie  starych  drzew  –  125  szt.  i  wycinka  drzew  –  32  szt.  –  zgodnie  z  opracowaną 
inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem
III. Roboty ziemne.
w tym: 
1. orka glebogryzarką – 7193 m ².
2. ręczne plantowanie gruntu rodzimego – 7193 m ².
3. dostarczenie i rozplantowanie ziemi urodzajnej – 720 m ³.
IV. Budowa placu zabaw.
w tym:
1. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i granulatu gumowego pod plac zabaw – 594 m ²
2. wykonanie bezpiecznej nawierzchni playtop 40 mm – 467 m ²
3. wykonanie bezpiecznej nawierzchni playtop 140 mm – 126 m ²
V. Wyposażenie placu zabaw. 
w tym:
1. dostawa i montaż elementów zabawowych – 10 szt.
2. wykonanie ogrodzenia panelowego wokół placu zabaw o wys. 1 m – 107, 5 m.
VI. Budowa małej architektury.
w tym:
1. dostawa i montaż betonowych koszy na śmieci – 16 szt.
2. dostawa i montaż stołów do gry w szachy – 3 szt. 
3. dostawa i montaż ławek parkowych: bez oparcia – 28 szt. i 27 szt. z oparciem. 
4. wykonanie płyty pamiątkowej.
VII. Budowa murków ogrodzeniowych.
w tym: 
1.  wykonanie  ogrodzenia  murowanego  z  pustaków  betonowych  imitujących  kamień  69  m  ³  z 
zadaszeniem – 282 m.
VIII. Budowa schodów.
w tym:
1. budowa schodów z bloczków betonowych – 22 m ².
IX. Urządzenie nowej szaty roślinnej. 
w tym:
1. sadzenie drzew – szt. 6(5 lip i 1 szt. jesionu);; krzewów iglastych – szt. 210 ( cios pośredni / 
Toxus x media ,, Hicksii” ); krzewów liściastych ( tawuła gęstokwiatowa / Spirea denisiflora ) – szt. 
213.



Szczegółowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  stanowi  załącznik  nr  5  do  siwz  (projekt 
rewitalizacji parku miejskiego w Żelechowie).
Do wyceny  należy  przyjąć  69  m3 murku,  gdyż  pustaki  betonowe  będą układane  w szerokości  i  
szerokość murku będzie wynosiła wtedy 40cm. Do murku należy dobrać daszki o szerokości 50 cm,  
które będą wystawały poza murek około 5 cm z każdej strony. W związku z powyższym Oferenci  
muszą się trzymać ściśle przedmiaru ( załączonego kosztorysu przetargowego) do SIWZ. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych w stosunku do podanych w projekcie i 
przedmiarach.
Przedmiot zamówienia (inwestycja) jest współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 
ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

KOD CPV: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45262210-6 Fundamentowanie
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112310-1 Podsypywanie gleby
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

1. Specyfikację  Istotnych Warunkach Zamówienia można nabyć w  
    Urzędzie Miejskim w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47, w 
    lokalu nr 9 w godz. 800 – 1600 lub na stronie internetowej Urzędu 
    www.zelechow.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy           
    do 15.07.2011 r
4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy spełniają wymogi art.22 ust.1   
    ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w 
    SIWZ, nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1-2 Ustawy Prawo Zamówień   
   Publicznych.
Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które oferent spełni przedstawiając właściwie 
sporządzoną ofertę, oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty warunkujące udział w 
przetargu w żądanej kolejności: (dotyczy generalnego wykonawcy i członków konsorcjum):

a) wykonawca złoży ofertę według wzoru który jest dodatkiem nr 1 do s.i.w.z.
b) aktualnego  odpisu  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,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania 
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 
ustawy

c) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 
ust.1 i 2 ustawy dodatkiem nr 3 do s.i.w.z.

d) Oświadczenie że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 
ust.1 ustawy i  w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. dodatkiem nr 3 do s.i.w.z.

 e)  Wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełnienia  warunku 
wiedzy i  doświadczenia,  wykonanych  w okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Wznoszenie-ogrodzen
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-ogrodzen-plotow-i-sprzetu-ochronnego
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Montaz-i-wznoszenie-gotowych-konstrukcji
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Podsypywanie-gleby
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-nawierzchni-z-wyjatkiem-drog
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Fundamentowanie
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-ksztaltowania-placow-zabaw
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Wyposazenie-placow-zabaw
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-odwadniajace-i-nawierzchniowe
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-ksztaltowania-terenow-zielonych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-parkow-tematycznych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-usuwania-gleby
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-ksztaltowania-terenu
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-przygotowania-terenu-pod-budowe-i-roboty-ziemne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Przygotowanie-terenu-pod-budowe


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 ukończone. - dodatek nr 2 do s.i.w.z.
 f) Wykaz osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu  
       wykonawcy lub wykonawców działających wspólnie. wg. dodatku nr 4
 g)   Umowa zawarta pomiędzy podmiotami występującymi wspólnie lub umowa konsorcjum.
h)   Zaświadczenia: z Urzędu Skarbowego, oraz ZUS-u lub KRUS-u o nie zaleganiu z   
       opłatami podatków i składek, datowane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem  
       terminu składania ofert.
i)  Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ustawie Prawo   
       zamówień publicznych art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz art. 24 ust.1 pkt.9, wydane 
       nie  wcześniej  niż  na  6  miesięcy  przed  upływem   terminu    
       składania ofert; w przypadku, gdy oferent jest osobą prawną zaświadczenie winno dotyczyć 
       wszystkich członków władz firmy.
k)   Dowód wniesienia wadium
l)    Szczegółowy kosztorys ofertowy, który jest podstawą do określenia ceny oferty.
m)  Tabela elementów robót z określonymi cenami jednostkowymi tych elementów.
n)   Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót.
o)   Podpisany wzór umowy (dodatek nr 6 do s.i.w.z).

 p)   Dokument gwarancyjny wg. dodatku nr 7 do s.i.w.z.
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone 
w formie oryginałów muszą być parafowane. Zamawiający dopuszcza parafowanie przez jedna z 
osób podpisujących ofertę. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą 
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
Zamawiający dopuszcza poświadczenia zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących 
Formularz Oferty.
    Ocena spełniania warunków przez wykonawców odbywać się będzie na podstawie    
    złożonych ofert oraz załączonych do niej wymaganych dokumentów lub   
    oświadczeń, według formuły spełnia – nie spełnia.
5. Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

     których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
8. Kryteria oceny ofert i ich wagi: cena - 100%
9. Nie przewiduje się udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
10. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 stycznia 2011 r. o godz. 1100  w Urzędzie 
      Miejskim w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 13.
12. Oferty należy składać w terminie do dnia otwarcia ofert do godziny 
     1100 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żelechowie ul. 
     Piłsudskiego 47, 1 piętro, w trwale zamkniętych kopertach z napisem: 
     Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie”.
13. Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod   
      Numerem: 3836 – 2011 z dnia 11.01.2011r.

Żelechów 11-01-2011 r
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