Radom: Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni
poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy PSP nr 2 i V
L.O. w Radomiu
Numer ogłoszenia: 9481 - 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
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: Gmina Miasta Radomia , ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, woj.
mazowieckie, tel. 048 3620471, faks 048 3620532.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.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 boisk wielofunkcyjnych o
nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy PSP nr 2 i V L.O. w Radomiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, bieżni
60 m trzy torowej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz boiska do siatkówki plażowej, wraz z
infrastrukturą techniczną (oświetlenie boiska, odwodnienie boiska, piłkochwyty) przy V Liceum
Ogólnokształcącym im. R. Traugutta przy ul. Traugutta 52a w Radomiu oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego i bieżni 60 m dwutorowej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz skoczni do
skoku w dal, wraz z infrastrukturą techniczną odwodnienie boiska, piłkochwyty) przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 2 przy ul. Batalionów Chłopskich 16 w Radomiu. 2.1. Zakres robót składających się
na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1.1. Wykonanie zadania nr I pn: Budowa
infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich obejmującego m.in.: 1) budowa
boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 40 x 18 m, a) Podbudowa: - piasek średnioziarnisty
zagęszczony - grubość warstwy 20 cm, - kruszywo kamienne - zaklinowane i zagęszczone (frakcji
31,5 - 61,5 mm) - grubość warstwy 15 cm, - kruszywo kamienne - zaklinowane i zagęszczone (frakcji
4 - 31,5 mm) - grubość warstwy 15 cm, - miał kamienny (frakcji 1 - 5 mm) - grubość warstwy 4 cm, podkład elastyczny mineralno-syntetyczny ET - grubość warstwy 3,5 cm b) Nawierzchnia
poliuretanowa typu EPDM o parametrach: - grubość całkowita - minimum 13 mm, - nieprzepuszczalna
dla wody, - jednorodna, jednowarstwowa, w kolorze zgodnie z projektem (bez zastosowania natrysku).

2) wykonanie bieżni dwutorowej długości 60 m o nawierzchni jak w/w boisko, 3) wykonanie skoczni do
skoku w dal, 4) wykonanie odwodnienia powierzchniowego terenu boiska, 5) wykonanie piłkochwytów,
6) wyposażenie boiska, 7) zagospodarowanie terenu, w tym zieleń i chodniki z kostki brukowej. 2.1.2.
Wykonanie zadania nr II pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i boiska
do piłki plażowej w V L.O. R. Traugutta przy ul. Traugutta obejmującego m.in.: 1) budowa boiska o
nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44 x 24 m oraz budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej
o wymiarach 3,66 x 66,0 m a) Podbudowa przepuszczalna boiska wielofunkcyjnego i bieżni: geowłoknina separacyjno-filtracyjna - piasek zagęszczony - grubość warstwy 15 cm, - kruszywo
kamienne - zaklinowane i zagęszczone (frakcji 32 - 63 mm) - grubość warstwy 15 cm, - kruszywo
kamienne - zaklinowane i zagęszczone (frakcji 5 - 31,5 mm) - grubość warstwy 15 cm, - miał
kamienny (frakcji 1 - 5 mm) - grubość warstwy 4 cm, - podkład elastyczny mineralno-syntetyczny ET
przepuszczalny dla wody - grubość warstwy 3,5 cm b) Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego i bieżnia
poliuretanowa typu EPDM o parametrach: - grubość całkowita - minimum 13 mm, - przepuszczalna
dla wody, - jednorodna (jednowarstwowa) w kolorze ceglastym (bez zastosowania natrysku). 2)
budowa boiska do piłki plażowej o wymiarach 11,0 x 19,0 m, na podbudowie z suchego betonu i
nawierzchni z piasku drobnoziarnistego grubości 30 cm. 3) wykonanie odwodnienia terenu boiska, 4)
wykonanie oświetlenia terenu boiska, 5) wykonanie piłkochwytów, 6) wyposażenie boisk i bieżni, 7)
zagospodarowanie terenu, w tym chodniki z kostki brukowej. 2.2. W/w zakres robót należy wykonać
zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie
ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną oraz
przedmiarem robót. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została
nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów,
urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie
gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w
rysunkach i opisach dokumentacji technicznej, przedmiarze, specyfikacji technicznej itp. (nie są one
obowiązujące dla Wykonawcy). 2.3. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte
dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: 1) pełna obsługa
geodezyjna, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 2) badania zagęszczenia podbudowy
boisk, 3) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; 4) uporządkowanie terenu po budowie 5)
likwidacja placu budowy 6) wykonanie tablicy informacyjnej (dot. każdego z zadań) o wymiarach min.
60 x 80 cm, z trwałych materiałów (stali nierdzewnej, blachy lub pleksi, napisy czarne na białym tle)
mocowanej na elewacji budynku szkoły lub na konstrukcji piłkochwytu (ostateczna treść zapisu na
tablicy podlega uzgodnieniu z Zamawiającym). oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a
konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo
ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp. 2.5. Zamawiający
wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 3 lat.
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.23.13.00-8.
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: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 20.000,00 (słownie: dwadzieścia
tysięcy 00/100) złotych
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

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać
załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie
metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia
wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie,



we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w
ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 2 roboty budowlane,
polegające na budowie zewnętrznej sportowej nawierzchni poliuretanowej (np. boisko,
bieżnia), o powierzchni każdej z nawierzchni min. 600 m2. Do sporządzenia wykazu robót
można wykorzystać załączony do SIWZ wzór. Ocena spełniania warunku dokonana będzie
metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia
wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie
uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy



Pzp
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu Do złożenia oświadczenia można wykorzystać
załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie
metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia
wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie,



we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje
niżej wymienionymi osobami: - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do

kierowania robotami w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, - kierownik
robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, - kierownik robót
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do sporządzenia
wykazu kadry oraz oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ
wzory. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to,
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie
wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. UWAGA: dopuszcza się
kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z
dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w


państwach członkowskich Unii Europejskiej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że

o

Wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą niż 200.000,00
(dwieście tysięcy) złotych, lub że posiada zdolność kredytową na kwotę minimum 200
tysięcy złotych, lub że łącznie z obydwu w/w źródeł (posiada na rachunku i posiada
zdolność kredytową) dysponuje kwotą min. 200 tysięcy złotych. UWAGA: w przypadku
potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu za pomocą
dokumentu informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (tj.
dokumentu o którym mowa w § 9 pkt 1 lit. e) potwierdzającego wysokość zdolności
kredytowej wykonawcy, ww. dokument musi jednoznacznie potwierdzać fakt posiadania
zdolności kredytowej określonej (wymaganej) wysokości, a nie fakt posiadania przez
Wykonawcę np. uprzednio przyznanego kredytu. Ocena spełniania warunku dokonana
będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia
wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie
uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 Pzp
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 przedmiotowym postępowaniu w wykazie należy wskazać roboty potwierdzające
spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.
warunku określonego w § 8 pkt 1.2. SIWZ (Zamawiający nie wymaga złożenia informacji
ani dowodów dot. innych robót budowlanych). W przypadku w/w robót Wykonawca ma
także obowiązek załączenia dowodów o których mowa w lit. a. tj. poświadczenia
potwierdzającego należyte wykonanie danej roboty budowlanej, wystawionego przez
podmiot zamawiający daną robotę. W/w poświadczenie może być zastąpione innym
dokumentem

potwierdzającym

należyte

wykonanie

roboty

budowlanej,

jeżeli

z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa wyżej - w takim przypadku Wykonawca ma obowiązek
załączenia

do

oferty

uzasadnienia

dot.

obiektywnej

niemożliwości

uzyskania

poświadczenia);


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;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 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, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 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 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;

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


inne dokumenty

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi
odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć: W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ
Wykonawca

zobowiązany

jest

załączyć

do

oferty

n/w

dokumenty

dotyczące

oferowanych/oferowanej nawierzchni poliuretanowych/poliuretanowej: - karty produktu,
sporządzone

na

załączonych do SIWZ

wzorach, potwierdzające, iż oferowane

nawierzchnie (oferowana nawierzchnia) spełniają (spełnia) określone w SIWZ wymagania,
- karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta (w
przypadku gdy Wykonawca oferuje różne nawierzchnie dla każdego z zadań ma
obowiązek złożenia kart dot. obydwóch nawierzchni). - atest PZH lub równoważny dla
oferowanej nawierzchni (w przypadku gdy Wykonawca oferuje różne nawierzchnie dla
każdego z zadań ma obowiązek złożenia wymaganych dokumentów dot. obydwóch
nawierzchni)
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp. - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 2. Oryginał dokumentu zabezpieczenia
wadialnego (w przypadku wadiów wnoszonego w formie innej niż pieniężna). 3. Wykonawca w celu
spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, może
polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w/w ustawy.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające: - jednoznaczne określenie w jakim
charakterze podmiot trzeci będzie brał udział w postępowaniu, - zakres dostępnych wykonawcy
zasobów takiego podmiotu, - zakres i okres udziału danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez te podmioty. 4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

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 - 95



2 - Okres udzielonej gwarancji - 5

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

1. Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są
możliwe jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie
wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach
użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, lub
gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania
dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie
robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. 2.
Zmiany do umowy mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy: a) jeżeli dla
należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie
części robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę dla
zaniechania robót, robót zamiennych lub dodatkowych stanowić może jedynie protokół konieczności, z
którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest
niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych albo dodatkowych z uwagi
na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co
najmniej przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w
razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o zasadności
dokonania zmian w dokumentacji, b) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT (zmiana dot.
będzie zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem znowelizowanej stawki, w zakresie robót
realizowanych po wejściu w życie przedmiotowej zmiany stawki podatku), 2) terminu wykonania
zamówienia: a) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga
dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, b) jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego
wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, c) na skutek okoliczności wynikających z
tzw. siły wyższej lub wymogów środowiskowych, lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych. d)
jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi
być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót
budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca,
lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 3. Inne zmiany dot. niemożliwych do
przewidzenia okoliczności jak np. zmiana kierownika budowy, kierowników robót (choroby, przypadki
losowe utrata uprawnień itp.), może nastąpić jedynie po pisemnym potwierdzeniu przez
Zamawiającego bez konieczności podpisywania aneksów
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można
zakupić za cenę 159,90 zł -w tym VAT-w Urzędzie Miejskim w Radomiu, Wydział Inwestycji;26-600
Radom ul. J.Kilińskiego 30, pok.242 w godz.8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, Wydział
Inwestycji, pok. 242.
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: - zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

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

