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oGŁoSZENlE o ZAMoWlENlU

Zamieseczania ogłoszenia: obowiąekowe.
ogłoszenie dotyczyl zamÓwienia publicznego'

SEKCJA

l: ZAMA.WIATTACY

l. 1} NAZWA l

ADRES: Zespól Ekonomiczno Administracyjny sakÓł GÓzd, ul. Radomska

7,

26_634 GÓzd, woj. m azowieckie, tel. 48 320 23 57, faks 48 320 23 5?.

www.bip.gozd.pl
l. Ż} RoDŻAJ

zAMAWlAJĄCEGo: Administracja samorządowa-

$EKCJA ll: PRZEłM|QT ZAMoWItNlA
ll.1 }

ol{REśLENlEPRzEDMloTU ZAMÓWENIA

ll.'|.1} Nazwa nadana

zamówieniu prrez zamawiającego: Budowa Saligimnastycznej przy PSP

w Kuczkach Kolonii,
ll.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
ll.1.4) 0kreśleniepruedmiotu oraz wielkościlub zakresu zamówienia: 1 . Przedmiotem
zamÓwienia jest budowa sali gimnastycznej ( Hali spońowej) przy Publicznej Szkole Podstawowejw
miejscowości Kuczki Kolonia zgodnie z dokumentacją projektową. obecnie na działce znajduje się
istniejący budynek szkolny, boisko do piłki noznej oraz boisko wielofunkcyjne. Charakterystyczne
parametry techniczne przedmiotu zamÓwien ia

powierzchnia
powierzchnia
powierzchnia

zabudowy
uŻytkowa
caikowita

kubatura
powierzchnia sali
podpiwniczenie

Hala:
743,29 m]

s67'05

rT'}'

1 003,19 m ]
7 402,464 m^"

521,08

m

t

Łacznik:

zd,ss m

2

23,54 m

2

100.6 m

3

brak

Widownia na 131 osÓb
2.Roboty, o ktÓrych mowa w pkt.1 nalezy wykonac zgodnie z dokumentacją projektową
'
oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robÓt
3.Zakres prac obejmuje: - wykonanie sali girnnastycznej ihali spońowej}; - wykonanie łącznika,
wykonanie przebudor,yy kanalizacji deszczowej boisk; - wykonanie ciągÓw komunikacyjnych; _
wykonanie przyłączy : elektrycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
4. szczegołowy zakres robot okreŚla dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik
nr 13 do slWZ, przedmiar robot stanowiący załącznik nr 12do SIWZ, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robÓt stanowiąca załąeznik nr 11 do $lWZ'
5'Miejsce realizacji zamÓwienia: Kuczki Kolonia 75 ,26 _ 634 GÓzd
ll't.6} Wspólny $łownik Zamówień {CPV}: 45212222-8, 45100000-8, 45310000-3,

45321000-3, 45331 1 00-7, 45331
45400000-1

1 1

-

0-0, 45332200-5, 45332400-7. 45350000-5,

Czy dopuszcza się złożenieofeńy częściowej; nie.
ll.1'8) Czy dopusecza się złożenieoferty wariantowej: nie'
ll.1.7}

ll.2}

czAs TRWANlA zAMCIWlENlA LUB TERMlN WYKONANlA: okres

a

zakończenia: 31'08.2014r

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTEME PRAWNYM, EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

il'.1)WADTUM
lnformacja na temat wadium: oferta musi byc zabezpieczona wadium w wysokoŚci 55 000,oo zł
(słownie: pięódziesiąt pięĆ tysięcy zł 00i 100)

ilr.2)zALrczKr

lll.3}WAR.UNKIUDzlAŁU W PosTĘpowANlu oRAz oPls sposoBU DoKoNYWANIA ocENY
sPEŁNlANlA TYCH WARIJNKÓW
lll. 3'1} Uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności,jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
DziałalnoŚć prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamÓwienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień.
lll.3.2) Wiedza i doświadczenie
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien udokumentowaĆ wykonanie w okresie ostatnich płęciu lat przed upływem
tgrminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działa}nościjestkrotszy _ w tyrn okresie, co
najmniejdwoch robÓt budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku
uŹyteczności publicznej *" o WańoŚci minimum 2 000 000,oo zł brutto kazda. Ponadto
wykonawcy załącządowody potwierdzające, Że roboty zostały wykonane w sposob nalezyty oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
lll.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegołowego warunku w tym zakresie.
lll.3.4} osoby zdolne dłr wykonania zamówienia
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a)Wykonawca winien udokumentowaĆ posiadanie osÓb zdolnych do wykonania zamÓwienia
poprzez wykazanie, Źe osoby uczestniczące w wykonaniu zamowienia posiadają odpowiednie
uprawnienia do wykonania zarnÓwienia tj. dysponują lub będą dysponowaĆ co najmniej: - jedną
osobąwyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do
pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w branzy ogÓlnobudowlanej, w specjalnoŚci konstrukcyjno - budowlanej; - jedną osobą
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoŚci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych: ktÓre znajdują się na liścieczłonkÓw
właŚciwej izby samorządu zawodowego. b) Wykonawca winien UdokUmentowaĆ, Że osoby
wymienione w pkt. 1 4 lit. a} posiada.1ą _ Wyższe Wykształcenie oraz doświadezenie w pełnieniu
funkcji kierownika budowy oraz kierownika robÓt przy realizacji min 2 kontraktow na obiekiach
o charakterze uŻytecznościpublicznej-llN.3"5) Sytuacja ekonomicena i finansowa
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie dzrałalnościzwiąanej
z przedmiotem zamÓwienia na kwotę co najmniej 1 000 000 zł słownie:jeden milion złotych)'
lll'4} lNFoRMAcJA o oŚWlADczENlAcl-| LUB DoKUMENTAGH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc
WYKoNAwcY W CELU PoTrĄJlERDzENlA sPEŁNlANlA WARUNKoW uDzlAŁU w
PosTĘPoWANlU oRA'z NIEPoDLEGAN|A WYKLUCZENIU NA PoDSTAWIE ART. 24 UsT. .|
'

USTAVVY

zakresie wykazania spełniania pnez wykonawcę warunków, o których mov/a w art.
ust. { ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
lll"4.{} W

2l

wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciti-bt przed_upływem*
terminu składania ofeń albo wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowa$iu, a jezeli
okres prowadzenia działalnościjestkrotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wańości,daty i miejsca wykonania oraz z załaczeniem dowodÓw dotyczących
najwaŹniejszych robot, określających.czy roboty te zostały wykonane w sposÓb nalezyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki btldowlanej i
prawidłowo uf<ończone;

wykaz osob, ktore będą uczestniczyĆ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnoŚci
odpowiedzialnych za Świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doŚwiadczenia i

wykształcenia niezbędnych do tvykonania zamowienia, a takŻe zakresu wykonywanych
przez nte czynnoŚci, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
oŚWiadczenie, ze osoby, ktÓre będą uczestniczyĆ w wykonywaniu zamÓWienia, posiada1ą
Wymagane uprawnienia, jeŻeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a pzypadku jej braku, inn1r dokument potwierdzający, ze wykonawca jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności cywilnej W zakresie prowadzone1 działalnoŚci

związanej z pzedmiotem zamÓwienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunkÓw udziału w postępowaniu,
o ktorych mowa w art.22 ust.1 pkt. 4 ustawy, na zasoby innych podmiotow przedkłada
następujące dokumenty dotyczące podmiotÓw, zasobami ktÓrych będzie dysponował
wykonawca:

.

oPłaconą polisę' a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalnoŚci związanej z przedmiotem zamowienia'

lll.4'2} W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 34 ust. 1 ustawy,

należy pzedłożyć:

.
.

o

oświadczenieo braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właŚciwego rejestru lub z centralnej ewidenc.1i i informacji o działalnoŚci
gospodarczej' jezeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ań'. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskow o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo składania ofert;

aktualne zaŚwiadczenie właŚciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze

z

opłacaniem podatkow, iub zaświadczenie, Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej

wykonawca nie zalega

niŹ 3 miesiące przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamowienia albo składania ofeń;

l

.

aktualne zaświadczenie właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych
płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione
nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania of'ę$;
1

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunkow udziału W
postępowaniu na zasoby innych podmiotÓw' ktÓre będą brały udzlał w realizacji części
dotv1zace tego podmiotu W zakresie
takze
zamÓwienia'
.dokumenty
-pzedkłada
pkt'
wymaganyrn dla wykonawcy, okreŚlonym w

ul,4.2'

lll.4.3} Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamie$zkania poza teĘtorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:

lll.4.3.1} dokumsnt wystawiony w kraju, w którym ma siedeibę lub mieisce zamieszkania

potwierdzający, że:

r
r

ni€ ohrarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości_ wystawiony nie wcześniej niz 6

miesięcy przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamowienia albo składania ofeń;

nie zalega

z

uiszczeniem podatkow, opłat. składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo Źe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie. odroczenie lub rozłozenie na
raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania 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 ofeń'
lll.4.4} Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

r

lista podmiotow należących do tej samej grupy kapitałowejw rozumieniu ustawy z dnia 'l6
lutego 20a7 r. o ochronie konkurenc1i ikonsumentow albo informacji o tyrn, że nie nalezy
do grupy kapitałowej;

lNFoRMACJA o DoKUMENTACH PoTWlERDzAJĄcYcH, zE oFERoWANE DoSTAWY,
UsŁucl LUB RoBoTY BUDoWLANE oDPoWIADAJĄ oKREśLoNYM WYMAGANIoM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłozyć:
lll.5}

r

inne dokumenty

z

art'' 30 ust, 5 Ustawy Wykonawca, ktory powołuje się na rozwiązania
jest zobowiązany wykaaaĆ' Że oferowane przez niego wyposażenie i
materiały sp*łniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku
Wykonawca musi załączyc do ofeńy foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych
materiałÓw, aby Zamawiający mÓgł sprawdziĆ czy odpowiadają one wymaganiom
postawionyn"l w dokumentacji projektowej' Zaoferowane wyposażenle i materiały
rÓwnowaŹne muszą odpowiadaĆ co do jakoŚci wymogorn wyrobÓw opisanych w slWZ,
dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
ilr.6)rNNE DOKUMENTY
lnne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)
1. Pełnomocnictwo osob podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofeńę' o ile nie wynikająz przepisow prawa lub innych dokumentow. 2. oŚwiadczenie o
spełnianiu warunkow udziału W postępov/anru ( załącznik nr 2 do SlWZ). 3. SzczegÓłowy kosztorys
ofeńowy .4, Harmonogram rzeczowo _ terminowo _ finansowy. 5' Zbiorcze zestawie kosztÓw.
6 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunkÓw udziału w postępowaniu na
wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny' osoby zdolne do wykonania zamÓwienia lub zdolnoŚci
finansowe innych podmiotow' ktÓre będą braty udzialw realizacji częŚci zamowienia, na zasadach
określonych w ań" 26 ust' 2b ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
Zgodnie

rÓwnowaŻns,

zasobami innych podmiotow w stopniu niezbędnym dla nalezytego wykonania zamÓwienia oraz
oceny, czy stosun*k łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobÓw Żąda: a) dokumentÓw dotyczących zakresu.dostępnych wykonawoy innego podmiotu,
b) dokumentow dotyczących sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonaniu zamÓwienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączyłWykonawcę z innym
podmiotem, d} zakresu iokresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zanó1yignl'' '.

SEKCJA IVI PROCEDURA
tv.1) TRYB UDZTELENTA ZAMOWTENIA
lV.{.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony'

tv.z) KRYTERTA OCENY OFERT
lV'2.1} Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena.

.

rv.3)zMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeńy, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określeniewarunków zmian
lstotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączonym projekcie umowy.
lv.4) TNFoRMACJE ADMTNTSTRACYJNE
lV.4.1} Adres strony internetowej' na lłtórej jest dostępna specyfikacja istotnych warunkÓw
zamówienia: www' bip. gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespoł
Ekonomlczno Administracyjny szkÓł GÓzd, ul. Radomska 7 ,26-634 GÓzd, I piętro, pokÓj nr 102
lV.4.4}Termin składania wnio$kó\Ą' o dopuszczenie do udziału \ł postępowaniu lub ofeń:
17'06'2013 godzina 09;50, miejsce: ZespÓł Ekonomiczno Administracyjny SakÓł ul' Radomska 7,
26-634 Gozd' lpiętro, pokojnr 102
l\l.4.5} Termin zwląeania ofeńą: okres w dniach: 30 iod ostaiecznego terminu składania ofert).
lv.4.17}Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w preypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowiśrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ byĆ przeznaczone na sfinansowanie
całościlub częścizamówienia: nie
GÓzd, dnia 29 maja 2013

r.

Miejsce publikacjiogłoszenia o przetargq:
'.'-. nr_' lŁ
Biuletyn Zamowień Publicznych Nr. '#'"'.ł.!l.U!:.fv.l.i.:j'.... z dnia 29 maja 2a13 r'
Strona internetowa Zamawiającego - www bip.gozd.pl dnia 29 maja 2013 r
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego dnia 29 maja Ża13

r

