Gózd: Kształtowanie centrum wsi poprzez
zagospodarowanie terenu na SKWER RODZINNY
w miejscowości Gózd gmina Gózd
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048
3202097, faks 048 3202097.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kształtowanie centrum wsi poprzez
zagospodarowanie terenu na SKWER RODZINNY w miejscowości Gózd gmina Gózd.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3)

Określenie

przedmiotu

oraz

wielkości

lub

zakresu

zamówienia:

Przedmiotem

zamówienia jest zadanie pod nazwą: Kształtowanie centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na
SKWER RODZINNY w miejscowości Gózd gmina Gózd poprzez: - zagospodarowanie terenu, w tym:
wykonanie chodników; wykonanie trawników, klombów i skalniaka, nasadzenia drzew i krzewów oraz
przygotowanie

nawierzchni

placu

zabaw,

-

dostawę

i

montaż

urządzeń

małej

architektury.

Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określają: przedmiar
robót oraz Koncepcja zagospodarowania terenu, będące załącznikami do specyfikacji. Jeżeli w
dokumentacji, o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy
przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia a zamówienie należy
wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych. Użyte materiały i urządzenia
winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty
materiałowe do stosowania w budownictwie a także zapewnić sprawność eksploatacyjną..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.11.27.10-5, 45.11.27.20-8,
45.11.27.23-9, 43.32.50.00-7, 45.22.38.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA

III:

INFORMACJE

O

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM



Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI



Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.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



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień



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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, 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 także dokumenty dotyczące tego podmiotu w

zakresie

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.



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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W

zakresie

potwierdzenia,

że

oferowane

dostawy,

usługi

lub

roboty

budowlane

odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:



inne dokumenty
Karty techniczne zawierające zdjęcia lub rysunki oraz szczegółowe opisy urządzeń

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączonym wzorze umowy. 2. Istnieje możliwość
wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy. 3.Kierując się zapisami art.144 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający
dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1) Zmiana terminu realizacji
umowy:

a)

jeżeli

zmiana

jest

konieczna

z

powodu

działania

siły

wyższej

tj.

niezwykłych

i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których
konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności
niesprzyjających

warunków

uniemożliwiających
postanowień

atmosferycznych

terminowe

zawartej

wykonanie

umowy

jest

i

klęsk

przedmiotu

protokół

żywiołowych,

umowy.

konieczności

katastrofy

4.Warunkiem
podpisany

budowlanej

dokonania

przez

zmian

przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy. 5.Protokół, o którym mowa w pkt. 4 powinien zawierać szczegółowe
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany umowy. 6.Ostateczną decyzję w sprawie dokonania
zmian postanowień umowy podejmuje Kierownik Zamawiającego zatwierdzając protokół konieczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
w Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Podpisana umowa w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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

