
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.kamiensk.pl oraz www.bip.kamiensk.pl

Kamieńsk: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ODWODNIEN IEM W MIEJSCOWOŚCI

GORZĘDÓW, GMINA KAMIEŃSK

Numer ogłoszenia: 49751 - 2015; data zamieszczenia:  09.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Kamieńsk , ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, woj. łódzkie, tel. 044 6817123, faks 044 6817153.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI GORZĘDÓW,

GMINA KAMIEŃSK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI

GO RZĘDÓW, GMINA KAMIEŃSK W zakres zadania wchodzi: budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej gr. 1,5 cm typ EPDM 613.11 m2 budowa

odwodnienia boiska wielofunkcyjnego obsługa geodezyjna inwestycji Szczegółowy zakres robót został określony projektach budowlanych..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:
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Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.24.52-5, 45.11.13.00-1, 45.11.20.00-5, 45.23.31.40-2, 45.42.11.60-3, 45.34.20.00-6, 45.11.21.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 19.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 27.04.2015 r. do godz. 11 00. Przy czym za

termin wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia

w wysokości: 7 500,00 zł słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców którzy złoŜą oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy; złoŜą oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust.

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane

polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie boisk o nawierzchni syntetycznej o wartości wykonanych robót nie mniejszej niŜ 175 000,00 zł
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brutto kaŜda

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców którzy złoŜą oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy; złoŜą oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust.

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych złoŜą oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień dysponują co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie

funkcję kierownika budowy - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalność konstrukcyjno - budowlanej oraz co najmniej 5 letnie

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, kierownika robót - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjno - inŜynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców którzy złoŜą oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków

udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych w  okresie  ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w

postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót,  określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących,  czy zostały
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wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób,  które będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  w  szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,  kontrolę  jakości lub kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 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,  Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie,  Ŝe

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji

części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o

tym, Ŝe nie naleŜy 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy, gdy w trakcie realizacji: 1. wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemoŜliwiające Wykonawcy wykonywanie
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robót. 2. zaistnieje siła wyŜsza, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć naleŜy zdarzenie zewnętrzne: o charakterze niezaleŜnym od stron, którego strony

nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie moŜna uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu naleŜytej staranności, której nie moŜna

przypisać drugiej stronie; 3. zmianie lub innej istotnej zmianie ulegnie ilość jakiegokolwiek elementu prac objętych umową (dotyczy to kontraktów obmiarowych,

przewidujących wynagrodzenie kosztorysowe) 4. wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeŜeli

uniemoŜliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji

zamówienia 5. Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma roboty. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia

wykonania umowy. 6. powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy. W takim przypadku strony

mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy. 7. wystąpi np. brak na rynku materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które nie mogą być

zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne okoliczności uniemoŜliwiające spełnienie

przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy

określonego w umowie. 8. projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane,

uniemoŜliwiające wykonywanie umowy. 9. wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony

Zamawiającego). 10. projektant lub konserwator zabytków wprowadzi zmiany do dokumentacji projektowej (przetargowej). 11. zmianie ulegną powszechnie obowiązujące

przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 12. powstanie rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć

uŜytych w umowie, których nie będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej

interpretacji jej zapisów przez strony 13. wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia a nie dało się ich przewidzieć w chwili

zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.kamiensk.pl oraz www.bip.kamiensk.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Gmina Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97 360 Kamieńsk..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  27.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Gmina Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97

360 Kamieńsk, pokój nr 9 (sekretariat - parter budynku).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  Projekt finansowany częściowo ze środków Unii

Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323, Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii
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Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49751&rok=2015-04-09

7 z 7 2015-04-09 14:59


