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GÓzd: BUDOWA sALl

GlMNAswczNEJ PRZY PsP W KUczKAcH

KOLONII
Numer ogłoszenia: {36372 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2a12

oGŁosZENlE o ZAMOWEN|U - roboty budowlane
Zamieszczanb ogłoszenia: obowiązkowe'
ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA

l:

ZAMAWAJĄGY

NAzwA l ADRES: Zespół Ekonomłczno Administracyjny Szkół
mazowieckie, tel. 048 3202357, faks MB 3202357.

l. 1)

, ul.

Radomska7,26-634 Gózd, woj.

res stro ny intemetowei zamawiaiącego: www' t*p.god.p|
Adres strony internetowei, pod którym dostępne są informacje doĘczące dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy
l. 2) RoDzAJ zA iilAYl'lA JĄGEG o : Admi nistracja samorządowa.
Ad

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOW|ENIA
ll.1}

oKREśLEN|E PRzEDMloTu zAMoWENlA

ll.1.1} Nazwa nadana zamówieniu pnzezzamawiającego: BUDOWA

sALl GlMNAswczNEJ PRZY PsP

W KUCZKACH KOLONII.
ll.1.2) Rodzai zamówienia: roboĘ budowlane.

orazwhlkości lub zakresu zamówienia: 1.Pzedmiotem zamówienia jest
budowa sali gimnastycznej ( Ha[ sportowe} pr4y Pub$cznej Szkoh Podstatłorej w mieiscowości Kuczki
Kolonia zgodnie z dokumentacją projektową. obecnie na dżabe znajduie się istniejący budynek szkolny,

ll.1.3) okrcślenie przedmiotu

boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne. Charakterystycme parametry techniczne pzedmiotu
zarnówienia: powierzchnia zabudowy:hala743,29 m 2 Ęcznik 29'58 m 2 powierzchnia użytkowa: hala 867'05

m2Ęcznik23,54m2powierzcttniacałkowita:hala1003,19m2kubatura:hala7 1a2,&m3łacznik100,6
m 3 powierzchnia sali: 521'08 m 2 podg'iwniczenie: bark Wdownia na 131 sób 2.Roboty' o których mowa w
pkt.1, nalezy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowąoraz specyfikacją technicmą wykonania i odbioru

robót. 3.Zakres prac obejmuje- wykonanie Sali girnnastycznej {ha|i spońowej), wykonanie Ęcznika,wykonanie

przebudowy kanalizac$ deszczowej bołsk, wykonanie

ciąór

kornunikacyinych, wykonanie przyĘczy

:

elektrycznego, wodociągowego i kanalizacii sanitarnej. 4. Szczegó'lotły zakres robót określadokumentacja
projektowa stanowiąca zaĘcznik nr 13 do sll/llz, przedmiar robót stanowiąry zaĘcznik nr 12do

slwz,

specyfikacja techniczna wykonania i odtlioru robót stanowiąa zaĘcznik nr 11 do SllńfZ. S.Miejsce realizaĄi
zamówienia: Kuczki Kolonia 75
- 63ł Gózd.

,x

czy przewiduie się udzielenie zamówień uzupałniaiąqych: nie.
ll.1.5)WspólnySłownikZamówień{CPV):45.21.22.72€,45'10'00.0}8,45.31'00.00-3'45.32.10.00-3,
ll.1.4)

45.33.1 1.00-7, 45.33.11.10{, 45.33.11.1G"0, 45.33.22.0$.5, 45.33.24.00-7, 45.35.00.00-5, 45.40.00.00-1

.

ll.1.6) Czy dopuszcza sĘ złożenie oferty częściowĘ: nie.
ll'1.7| Czv dopuszcza się złożenie oferty wariłantorłei: nie.
tl.z)

czAs TRWAN|A zAilÓunENn LUB

TERM|N wYKoNANlA: Zakończenie:

31 .O8.2a14.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAYttrlYH, EKONOMICZNYM.
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TECHNICZNYM

wADruM
lnformacia na temat wadium: oferta musi byó zabzpeczona wadium w wysokości 55.000,oo zł (słownie:
pięcdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100)

ilr.1)

ilr.2)

zALrczKl

czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
lll.3} WARUNKI UDzlAŁu W PosTĘPowANlU oRAz oPls sPosoBu DoKoNYvl'ANlA ocENY
sPEŁNlANlA wcH WARUNKoW
lIl. 3.1} Uprawnienia do wykonylvania określonej działalnościlub czynności,ieżeli przepisy prawa
nakladaią obowiązek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenieo spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mo'/va w ań.22 ust"1
ustawy PZP
lll.3.2) Wiedza i doświadczenb
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony ' jeżeli lĄkonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościiest krótszy- w tym
okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidbwo ukońcryli co najmniej dwie
roboty budowlane o wańości brutto po min. 2 mln. zł każda polegające na budowie obiektów

\!-

kubaturowych.
lll. 3.3) Poten

ciał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w ań'22 ust.1
ustawy PZP.
lll.3.4) osoby zdolne do wykonania zamów*enia
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego rmrunku
\Ąłkonawca winien udokumentować posiadanie osÓb zdolnych do wykonania zamówienia poprzez
wykazanie, ze osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia
do wykonania zamówienia ti. dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą
wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnoŚci:
- konstrukcyjno - budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoci6owych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci,

\v

instalacji i uządzeń elektrycznych i eleklroenergetycmych - która będże kierowała robotami i ma

co najmniej trryletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budorlanymł w ww. specjalnościach;
warunek uznaje się za spełniony jeżeli \AĘkonawca przedstawi co najmniej jedną osobę
posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z
wymienionych uprawnień, osoĘ te Ęcznie powinny dysponować wszrystkini wymaganymi w
speryfikacji uprawnieniami; Zbżenie Ńwiadczenia, że osoby ktÓre będą uczestniczyć w
wykonywaniu Za rnówienia, posiad ają wymag a ne uprawni enia.
lll.3.5) Sytuacia ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego rmrunku
V\Iykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dŻałalności

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 zł ( słownie: jeden milion
złotych).

lNFoRMAcJA o ośtłf,At}czEttllAcHLUB I}oKUHEI{TACH, JAK|E HAJĄ DosTARczYĆ
WYKoNAwcY w cELu PoTy'nERDzENlA sPEŁill,AtsA yYARU}ll(gw UDaAŁU w PoSTĘPoWANIU
lll.4}

ORAZ NIEPODLEGANIA VI'YKLUCZENIU NA PODSTAWE ART.2'I UST.1 USTAVIIY
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lll.4.1} W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziłału w postępowaniu, należy

przedłożyć:
o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofeń albo wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalnościjest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wańości, daĘ i miejsca
wykonania oraz zaĘeeniem dokumentu potwierdzaĘcego, że roboĘ zostaly wykonane
zgodnie z zasadamisztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

o wykaz osób, które będą uczestniczyĆ w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakościlub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjamł na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponorvania tyn* osobami

o

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

o

opłaconą polisę, a w prrypdku jej braku inny dokument potwierdzająq, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedźalnąici rywilnej w zakresie prowadzonej działalnościnńązanej z
przedmiotem zamówienia

lll.4.2) W zakres're potwierdzenia n'tepodlegania wykluczeniu na podstaw'e ad,.24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

o

aktualny odpis z właściwegoreistru, jeŻefi odrębne przepsy vyymagają wpłsu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu a aft. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięry przed upłyłemterminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie ałt.21 ust. 1 pkt 2 ustawy

o aktualne

zaŚwiadczenie właścirłegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,ze uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozbżenie na raty zaĘĘch płab'ościlub wstrzymanie w
całoŚci wykonania decyzji w}aściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
uplywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofeń

o

aktualne zaświadczenie właściwegooddziału Zaldadu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spolecmego potwiedzająe, że wykonawca nie zaląa z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społecme, lub potwierdzenie, że uzaskał
pzewidziane prawem ałolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyz$ uAaściwego organu - wygtawione nie wcześniej niż 3

miesiące

pzed

uplywem terminu składania wnioskÓr

o

dopuszczenie

do udżafu w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

.

vYYkonawca powofujący się przy wykazywaniu spełniania warunkÓr udziafu w postępowaniu

na potencjał innych podnfotów, Hóre będą brały udŻ.ał w realizacji częścizamówienia,
pzedkłada także dokumenty doĘczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
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wykonawcy, określonym w pkt lll'4.2.

lll.4.3) Dokumenty podmiotÓw zagranicznycb
JeŻeli wykonawca ma

siedziĘ lub miejsce zamieszkania pza

terytońum Rzec4ypospolitej Polskiej,

pzedkłada:
lll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedżbę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
Że:.

o nie

otwarto jego likwida$i ani nie ogloszono upadb.ści - wystawiony nie wcześniej niz 6

pzed

upływem terminu składania wniosków
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

miesięcy

r

o

dopuszczenie

do udziału w

zaląa z

uiszczaniem pdatków, opłat, sk}adek na ubezpieczenie społecme i zdrowotne
albo ze uzyskał przewidziane prawem zvrłolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych
płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawiony nie
nie

wcześniej niż 3 miesiące pzed upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępwaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń

xl'4'3'2) zaświadczenie właściwegoorganu sądowąo lub administraryjnego mieisca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, któĘ dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w ań' 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upfipem terninu składania wniosków o
dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o udżelenie zanpwienia albo sk}adania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwymorganem sądowym' administracyjnym albo
organem sanoządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio młejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedziĘ lub nieisce zanieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kĘu, w którym wykonawca ma siedŻĘ lub n*eisce zan*eszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia
ilr.6) rNNE DOKUMENTY
lnne dokumenĘ niewymłenione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)
Formulaz oferty (zał. nr 1 do slw4. oświadczenie Wtkonawcy o spełnieniu warunków udziafu w
postępowaniu, o których rr}wa w ałi'.22 ust.1 ustawy Pzp, wg zaĘczonąo wzoru ( zał. nr2 do S|WZ ).
Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium' Dokument określającyzasady reprezentacji oraz osoby
uprawnione do reprezentacji wykonaWcV, a jeże$ wykonawcę rep{ezentuje pełnomocnik - także
pełnomocnictwo określającezakres umocowania podr'isane pzez osoĘ uprawnione do reprezentowanja
wykonawcy' Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną' Harmonogram rzeczowo - terminowo finansowy. Dane wyjśdowe do kosztorysowania
lll.7} Czy ogranicza sĘ możliwośćubieganiia sę o zamóvYbnb publiczne Ęlko dłr wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowĘ osoby nbpelnosprawrre: nie

SEKCJA

IV:

PROCEDURA

lv.l) TRYB UDzlELENlA ZAMÓWIEN|A
lv.l .1 ) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT
lv.2.1) Kryteria oceny ofeń: najniŻsza cena.
lV.2.2) Czy przeprowadzona

rv.slzMlANA uMovvY

Ędzie aukcia ebktroniczna:

nie'

Gzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zavłańej umowy w stosunku do treścioferĘ, na
podstawie którei dokonano vłyboru wy*onawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umow1t oraz określenb rłarunków zmian
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'l. lstotne postanorrrienia umowy zawarte zostały w aĘczonym projekcie umowy ( zał. nr 8 do SIWZ) ' 2'
Zamawiający przewiduje npżliwośĆwprowadzenia istotnych zrnian postanowień zawańej umowy w stosunku
do treścioferĘ na podstawie lctórej dokonano wyboru wykonawcy' w sytua$ gdy dotyczą one: a)

konieczności przedłuŹenia (zn*any) terminu u'nołlrr€go a powodu: - wystąlienia dodatkowych robót, a
niemożliwych do pzewidzenia pzed zawarciem urnowy przez doświadczonego V\łykonawcę robót, warunków atmosferycmych, w szcząólnoŚci klęsk żywiołowychuniemożliwiających dojazd do obiektu,
prowadzenie robót b.ldorrbnych, przepxładzerse prób i sprarvdzeń b@Ź odt*orów- 3. o wystąrieniu
okoliczności mogących wpłynąćna zn*anę termin&r Wykonarłłca udnien poinforrrnvać Zamawia1ącego
pisemnie i natychn*ast odnotować to ur dŻenniku budowy lub stosownym protokole wpisem Kierownika
budowy, potwierdzonym przez lnspektora Nadzoru lnwestorskiego lub Pzedstawiciela Zamawiająego.
4.Strony z powodów, iakie mogąwpłrwać na zmiany teminmv wykonania robot, wyĘczają niedogodności
złłiązane z pogodą, typową dla okresu wykonyrvania robót w n*eiscu Ęxlorvy. 5.W prłpadku wystąpienia
którejkolwiek okoliczności wymienionych w pkt.1 tem*n wykonania umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniuo Eas nieńędny do zakończenia wykonania jej pzedniotu w sposÓb naleĄ/ty, nie dłużej
jednak jak o okres trwania Ęcft oko[crności. Ciężar udorvodnienia faktu w takim ukHzie spoczTwa na

\l\tkonawcy pzedniotowego zamóryienia.G.Zrniany osobowe: złrńana osób' pr4y po|llocy których
wykonawca realizuje płzedmiot Ufr}owy, na inne legrtymująe się co najmniej równoważnymi uprawnieniamii

rnwa w ustawie Prauro budowlane lub innych ustawach, a także w S|WZ są
dopuszczalne jedynie za uprzdnłą agodą ZarnaYiającego'
rv.4l NFORMA CJE ADilIM$TRACYJI|E
lv.4.1) Adres strony internetowei, na którei jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
kwalifikacjami, o których

I

zamówien ia: www' tsp.gozd.pl

Specyfikację istotnych warunkówzarnówbnia można uzyskać pod adr*sem: siedżh zarnawiającego w
GoŹdzie ul. Radomska 7 pok. 102.
lV.4.4} Termin składania wnioskówo dopuszczenie do udziafu w postępowaniu lub oteńz 14.05.2012
godzina 09:50, n*ejsce: siedŻba zamawiającego w GoŹdŻe ul. Radonska 7 pok. 102.

zwiąania ofeńą: okres w dniach: 30 (od o$atecznego tem*nu skffiania ofeń).
lv.4.16} lnformacie dodatkore, wtyrR dotyczące finansoHnanb prr{ektutprogramu ze środków Unii
lV.4.5) Termin

Eu ropejskiej : nie dotyczy.

lV.4'17) Czy przewtduie się unieważnienie posĘpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii EuropeiskĘ oraz nbpodtegeiących arrotowi
środków z pomocy udzblonei prvar'. państrva cz*on*owskb Euro;Ęsklego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA}'

kórc miały być przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia:
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