
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Doposażenie placu zabaw w Parku Borowiackim w Czersku” w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej w
Parku Borowiackim w Czersku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.4.2.) Miejscowość: Czersk

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 523954810

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdf874a3-12eb-11ed-b950-8227d40187e8

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443385/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-11-17 10:18

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00288874/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie jest współfinansowane w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w
Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RiM) na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność.

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00443385/01 z dnia 2022-11-17

2022-11-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Roboty budowlane



3.7.) Nazwa zamówienia:

Doposażenie placu zabaw w Parku Borowiackim w Czersku” w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej w
Parku Borowiackim w Czersku

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Doposażenie placu zabaw w Parku Borowiackim w Czersku” w ramach projektu pn.
„Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku". 
Zadanie jest współfinansowane w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w
Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RiM) na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Doposażenie placu zabaw w Parku Borowiackim w Czersku (dz. nr 1194/4 obr. Czersk-miasto).
1.1.1. Wytyczenie geodezyjne - 1 kpl.
1.1.2. Montaż zestawu zabawowego Statek - 1 kpl.
Elementy nośne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego (lub z
drewna klejonego wzdłużnie).. Drewno impregnowane ciśnieniowo co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych
warunków atmosferycznych. Ślizgawki wykonane z laminatu i metalu spełniają wymogi normy PN-EN 1176. Dachy, bariery
ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej
na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Elementy
mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe
wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi
bezpieczeństwo.
1.1.3. Montaż urządzenia zabawowego Lokomotywa - 1 kpl.
Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy
dekoracyjne, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE. Podłoga wykonana ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej,
antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane.
Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.
1.1.4. Montaż urządzenia zabawowego Tir - 1 kpl.
Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy
dekoracyjne, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE. Podłoga wykonana ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej,
antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane.
Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Możliwość zamocowania urządzenia na sprężynach.
1.1.5. Montaż urządzenia zabawowego Poduszkowiec duży - 1 kpl.
Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy
dekoracyjne, bariery ochronne wykonane ze sklejki wodoodpornej drewna liściastego pokrytej filmem melaminowym lub z
płyty HDPE. Podłoga wykonana ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Elementy mocowań
wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe
wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi
bezpieczeństwo.
2. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy i ogrodzi teren robót budowlanych.
3. Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego teren nieruchomości (dz. nr 1194/4 obr. Czersk-miasto), który zostanie
uszkodzony w czasie prowadzonych robót budowlanych.
4. Wykonawca pokryje koszty związane z poborem wody i energii elektrycznej wykorzystanych podczas realizowanych prac
budowlanych.
5. Wymaga się, aby elementy zabawowe były wykonane w technologii, zgodnie z załączonymi opisami technicznymi i
materiałowymi, które prezentują minimalne wymagania co do ilości i funkcji elementów składowych urządzeń, jakości
użytych materiałów oraz rozmiarów materiałów i gabarytów projektowanych urządzeń. 
6. Uwagi techniczne:
6.1. Zaprojektowane elementy zabawowe są rozwiązaniami przykładowymi. 
6.2. Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających
z ich opisów technicznych i materiałowych - rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.
6.3. Wykonawca winien załączyć do oferty karty techniczne urządzeń oraz wypełnioną tabelę równoważności (załącznik nr 7
do SWZ) w celu porównania równoważności funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne zaproponowanych urządzeń
winny zawierać: wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe, technologiczne, zestawienie elementów oraz
funkcjonalności poszczególnych urządzeń zabawowych.
6.4. Zaproponowane elementy zabawowe winny posiadać aktualne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą. UWAGA. Dopuszcza się posiadanie, zamiast w/w certyfikatu, deklaracji zgodności na potwierdzenie wymagań
zawartych w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
6.5. Wymaga się zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.
6.6. Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz
uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu.
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji (parametry techniczne elementów zabawowych,
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projekt zagospodarowania terenu, wymagania materiałowe), specyfikacji technicznej, oraz pomocniczo w przedmiarze robót
stanowiących załączniki do SWZ.
8. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentach zamówienia, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
przedmiarze robót, wyjaśnieniach do SWZ Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp.,
oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi
jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. 
9. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak
określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu,
urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po
jego akceptacji przez Zamawiającego.
10. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach
funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie
jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu
referencyjnego cechy i parametry.
11. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.
12. Zamawiający zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.
12.1. roboty ogólnobudowlane,
12.2. roboty związane z zagospodarowaniem terenu.
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

3.9.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FRAJDA Grzegorz Fabian

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AUTO SERWIS FRAJDA Giza Agnieszka

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7133033315

4.3.3.) Ulica: Radawiec Duży 317A

4.3.4.) Miejscowość: Motycz

4.3.5.) Kod pocztowy: 21-030

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 85000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00365906/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-10-27
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5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 85000,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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