Kostrzyn: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W GUŁTOWACH
Numer ogłoszenia: 15398 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Kostrzyn Urząd Miejski w Kostrzynie , ul. Dworcowa 5, 62025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 61 8178565, faks 61 8178191.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.wlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W
GUŁTOWACH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest budowa boiska sportowego w Gułtowach, polegająca na wykonaniu: boiska
wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach szerokość 23,00 m, długość 44,00
m na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z ogrodzeniem terenu o wysokości 4 m wyposażonym w
furtkę oraz bramę wjazdową. Zadanie obejmuje również wykonanie utwardzonego kostką betonową
dojazdu do bramy oraz dojścia do zlokalizowanych przy boisku 4 ławek. Wykonanie odwodnienia
terenu za pomocą drenażu płytkiego z rur drenarskich perforowanych. Boisko będzie wyposażone
docelowo w 2 bramki do piłki ręcznej oraz 4 kosze do koszykówki. W skład zadania wchodzi również
wykonanie następujących prac z branży elektrycznej: wykonanie szafki oświetleniowej SO, wykonanie
wewnętrznej linii zasilającej, wykonanie oświetlenia boiska sportowego (4 słupy o wysokości 10 m
każdy, na każdym słupie zamontowane po 2 naświetlacze halogenowe), instalację należy wyposażyć
w ochronę przeciwporażeniową oraz ochronę przepieciową. 2. Do zadań wykonawcy należeć będzie
również: 1) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w pięciu egzemplarzach, 2) Sporządzenie
obmiaru powykonawczego robót wykonanych w jednym egzemplarzu. 3. Wymagany okres gwarancji i
rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę na wykonane zamówienie wynosi min. 60 miesięcy (termin ten
uzależniony będzie od oferty wybranego Wykonawcy), licząc od daty przedłożenia dokumentacji
powykonawczej zgłoszonej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu i podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót. 4. Szczegółowy zakres
robót został określony w: 1) DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - opracowanej w grudniu 2015 r.

przez KOMBUD z siedzibą w Kostrzynie, ul. Wojska Polskiego 18, 62-025 Kostrzyn,, na którą składa
się: a) Projekt budowlany Budowa boiska sportowego w Gułtowach (branża ogólnobudowlana,
drenaż), b) Projekt budowlany Budowa boiska sportowego w Gułtowach (branża elektryczna), c)
STWiOR - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Budowa boiska sportowego w
Gułtowach (branża ogólnobudowlana, drenaż i branża elektryczna). d) PRZEDMIAR ROBÓT
stanowiący Załącznik nr 6 do oferty. 5. Rozliczanie robót nastąpi na podstawie obmiaru rzeczywiście
wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową. 6. Wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej. Do obliczenia ceny ofertowej
brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 23% - jak dla robót budowlanych. 7. UWAGI: 1)
Wszystkie nazwy producentów materiałów, urządzeń itp. użyte w dokumentacji projektowej, w
przedmiarach robót oraz innych dokumentach należy traktować wyłącznie jako informacje
pomocnicze. Możliwe jest stosowanie produktów innych producentów spełniających kryteria i wymogi
określone za pomocą parametrów technicznych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót. 2) W przypadku zaistnienia konieczności (w trakcie trwania
realizacji robót) zastosowania robót lub materiałów zamiennych i dodatkowych w sytuacjach
uzasadnionych w protokole konieczności (na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy) i za
obustronną zgodą, wycena może być dokonana wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w
ofercie, a w przypadku ich braku w oparciu o analizę i wycenę własną z zachowaniem stawek
określonych w ofercie przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen
materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie. Zamawiający
dopuszcza możliwość zastosowania rabatu. 3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej. 4) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 5)
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości
udzielania Wykonawcy realizującemu zamówienie, zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7)
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 8) Zamawiający nie
zamierza zwoływać zebrania wykonawców, chyba że taka potrzeba zajdzie. 9) Zamawiający
przewiduje możliwość prowadzenie korespondencji drogą elektroniczna lub fax-em. Terminy: 1.
Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót ustala się na dzień - 11.04.2016 r. 2. Termin
wykonania umowy, tj. termin przedłożenia dokumentacji powykonawczej zgłoszonej do Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu i podpisania końcowego
bezusterkowego protokołu odbioru robót -15.07.2016 r. 3. Termin podpisania ostatecznego protokołu
pogwarancyjnego bezusterkowego - (min. 60) miesięcy licząc od daty przedłożenia dokumentacji
powykonawczej zgłoszonej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu i podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.00-8, 45.11.12.00-0,
45.11.20.00-5, 45.11.12.40-2, 45.11.27.20-8, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium może
być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
t.j. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie
gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę
gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i
nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń
organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności
jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wyżej wymienione
zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi
Gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania
Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne,
zgodne z obowiązującym prawem formy. 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również
do wadium składanego w formie poręczeń. 4. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. 1) Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING BANK
ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie nr rachunku: 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391. Na przelewie
należy umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na budowę budowa boiska
sportowego w Gułtowach. 2) Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w
oryginale w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, pok. 01 sekretariat - I p. w kopercie. Na kopercie należy umieścić informację Wadium do przetargu
nieograniczonego na budowę boiska sportowego w Gułtowach oraz nazwę i dane adresowe
Wykonawcy. 3) do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium. 4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12 lutego 2016 r.
do godziny 09:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał
wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium
wszystkim wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt. 2) SIWZ. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3)
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 6. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4) pkt. 1), jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2)
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, związanych z
realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność
objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych
uprawnień. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w
oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z



formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w
okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z
należytą starannością co najmniej jedno zamówienie dotyczące budowy boiska o
nawierzchni sztucznej - trawiastej oraz dysponował odpowiednimi dowodami
potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli
Wykonawca w wykazie zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 4 do oferty, wykaże, że w wymaganym okresie zrealizował co najmniej jedno
zamówienie budowy boiska o nawierzchni poliuretanowej oraz załączy do niego dokumenty
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz że zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w

wymaganych dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na


podstawie dokumentów załączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do
realizacji przedmiotu zamówienia - jednak nie precyzuje szczegółowych warunków na
okoliczność spełnienia tego wymogu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i
oświadczeniach, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów



załączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem, zdolnym do wykonania przedmiotu
zamówienia, spełniającym warunki określone w postanowieniach ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.), posiadającymi
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi, w tym: kierownikiem budowy o specjalności
konstrukcyjnej lub ogólnobudowlanej oraz kierownikami robót do kierowania robotami
instalacyjnymi w branży wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Zamawiający określając
wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów zgodnie z Art.104 Ustawy Prawo budowlane tekst jedn.: Dz. U. z
2013 r., poz. 1409, ze zm.) w myśl którego osoby, które przed dniem wejścia w życie
ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający dopuszcza
także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii
Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394, ze zm.). Zamawiający uzna za spełniony
powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w zakresie dysponowania osobami przedstawi
wykaz, złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez te osoby, oraz poda daty
ważności zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów. Wykaz osób, którymi
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia musi zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. a) Wzór
wykazu wraz z oświadczeniem, że wskazane w wykazie osoby posiadają wymagane
uprawnienia stanowi załącznik nr 5 do oferty. b) Za zgodą Zamawiającego, w
uzasadnionych sytuacjach zarówno przed udzieleniem zamówienia jak i trakcie realizacji
zamówienia, dopuszcza się możliwość zmian osobowych kierownika budowy lub kierownika
robot branżowych, po dostarczeniu odpowiednich dokumentów oraz przy spełnieniu
określonych do przedmiotowego postępowania wymagań. Ocena spełniania warunków

udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wymaganych
dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie


dokumentów załączonych do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej

o

pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca dysponował odpowiednimi
środkami lub posiadał zdolność kredytową, w wystarczającym zakresie. Zamawiający uzna
za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca przedstawi informację z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę
min. 200 000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie
w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z
formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:


wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;



określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych

lub

wykonanych

nienależycie

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie,
Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do oferty) oraz załączenia dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Zamawiający informuje, że dowodami, o których mowa są: a)
poświadczenie, b) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w niniejszym pkt lit. a) Zamawiający informuje, że
Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa lit. a) może przedkładać inne
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie. W przypadku, gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Ponadto Zamawiający
informuje, iż nie wymaga przedkładania wykazu wszystkich robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wymaga
natomiast

wykazania

najważniejszych

zamówień,

potwierdzających

posiadania

wymaganego doświadczenia i rzetelności ich wykonania, w zakresie budowy boiska o
nawierzchni sztucznej - trawiastej.;


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



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



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli 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 niż 6 miesięcy 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 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 1) pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp). Wykonawca musi również przedstawić w ofercie sposób,
w jaki zamierza korzystać z udostępnianych mu przez inne Podmioty zasobów w trakcie realizacji
zamówienia (np.: udział w realizacji zamówienia, podwykonawstwo, dzierżawa sprzętu wraz z
obsługą, pożyczka finansowa, itp..). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie
z ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 2)
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków
finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, 3) dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia, c) zakresu robót przekazanych temu podmiotowi do realizacji w
charakterze Podwykonawcy. d) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem, e) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2.
Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp składa informację, o tym, że przynależy lub nie przynależy
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Oferty.
Jeżeli Wykonawca należy do takiej grupy kapitałowej, musi złożyć listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej oraz w przypadku złożenia do przedmiotowego postępowania odrębnej oferty
przez podmiot lub podmioty z tej listy, musi udowodnić, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu.

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 - 99



2 - Okres gwarancji i rękojmi udzielanej na wykonane zamówienie - 1

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Nie są dopuszczalne zmiany postanowień umowy lub wprowadzenie nowych postanowień,
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, za wyjątkiem możliwości
i warunków dokonania takich zmian określonych poniżej: 1) zmiany obowiązujących przepisów
pociągającej za sobą zmianę postanowień umowy, 2) zmiany spowodowane wzrostem albo
zmniejszeniem stawki VAT W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)
wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia
netto, 3) zmiany sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia mającej wpływ na wysokość,
wynagrodzenia, harmonogram robót, harmonogram płatności inicjowane przez Zamawiającego lub
przez Wykonawcę, nie wykraczające poza zakres świadczenia określony w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zmiany, te mogą dotyczyć: a) zmiany jakości lub innych parametrów
charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, b) aktualizacji
rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub inne uwarunkowania, c) zmiany
wymiarów położenia lub wysokości części robót budowlanych, d) zmiany w kolejności i terminach
wykonania robót budowlanych, e) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do
przedmiaru, pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,
f) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia
Wykonawcy g) zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn pozostających po stronie
Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 4) Jeżeli zmiana, o
której mowa w pkt. 3) wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru
robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis
proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę lub braku
takiej konieczności oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta,
nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 5) Warunkiem dokonania
zmian, o których mowa w pkt. 3) jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami
określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d) opis
wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 6) Zmiany, o których mowa w pkt.

3) mogą być wprowadzone, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : a) obniżenie
kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania obiektu), b) poprawa wartości lub
podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, c) zmiana obowiązujących przepisów, d)
podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, e) usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu, f)
opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się
przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiającego na terenie budowy, g) zaistnienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych,
a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w
nich warunkach, h) siła wyższa. 7) Zmiana wysokości wynagrodzenia kosztorysowego może wynikać
ze zmiany ilości robót, dostaw i usług ustalonych w oparciu o obmiar robót wykonanych zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 8) Podstawę obliczenia
kosztów zmiany wymagającej zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku gdy zmiany te będą
wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
stanowić będzie projekt zamienny oraz: a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen
jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę,
ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania
robót budowlanych lub b) kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z
Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału
poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 9) Zmiana terminu wykonania umowy może
mieć miejsce w przypadku: a) wstrzymania lub przerwania robót, znajdującego potwierdzenie
odpowiednim wpisem do dziennika budowy, Protokołem Konieczności lub innym dokumentem
wskutek: A. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych
zdarzeń losowych (m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych), B. zawieszenia
robót przez Zamawiającego, C. wystąpienia konieczności prowadzenia prac archeologicznych lub
awarii uniemożliwiających wykonywanie robót, D. zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, E. siły wyższej, W takich przypadkach, dopuszcza się
zmianę terminu zakończenia robót o czas uzasadnionej przerwy w robotach, o czas niezbędny do
przywrócenia realizowanego przedmiotu zamówienia do stanu przed wstrzymaniem robót, na
wprowadzenie koniecznych zmian lub inne okoliczności, poparte odpowiednimi dokumentami,
wyłącznie za zgodą obu stron (w formie pisemnego aneksu). b) Wykonania nieprzewidzianych robót
zamiennych lub dodatkowych - o czas niezbędny na ich wykonanie i przeprowadzenie formalności
prawnych z tym związanych, c) Zmiany prawa lub obowiązujących norm (w okresie obowiązywania
umowy) wywołujące konieczność zmiany zakresu robót, Wykonawca nie będzie uprawniony do
żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca. 10) zmiany danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych
(tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego), 11) zmiany w zakresie udziału
podwykonawcy oraz innego podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na
którego zasobach polegać będzie Wykonawca - wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i za
zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych przez
Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury
przetargowej, 12) korekty oczywistych omyłek i błędów pisarskich, 13) zmiany nieprzewidzianych
okoliczności formalno-prawnych, 14) zmiany warunków płatności za zgodą Zamawiającego,
Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem nieważności - zachowania

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, z wyjątkiem: 1) zmiany wartości umowy z uwagi na
ustawową zmianę stawki podatku VAT; 2) zmiany adresu do korespondencji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/przetargi/specyfikacja-siwz-zmiany-iodpowiedzi/20161.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIEJSKI w
Kostrzynie, 62-025 KOSTRZYN, ul. Dworcowa 5, pok. 31 - II p..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.02.2016 godzina 09:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI w Kostrzynie, 62-025 KOSTRZYN, ul.
Dworcowa 5, pok. 01 - sekretariat I p.
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: nie dotyczy.
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

