Kozienice: Budowa boiska przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska
Numer ogłoszenia: 7435 - 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016
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 Kozienice , ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, woj.
mazowieckie, tel. 048 6117100, faks 048 6142048.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.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 przy PSP w m. Wólka
Tyrzyńska.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu
zamówienia polegać będzie na wykonaniu następujących prac 1 Budowa boiska wielofunkcyjnego o
wymiarach 19x32m o powierzchni 608,0m2- podbudowa z kruszywa kamiennego nawierzchnia
poliuretanowa metodą natryskową w tym - boisko do piłki ręcznej wraz z wyposażeniem, - boisko do
koszykówki wraz z wyposażeniem, - boisko do siatkówki wraz z wyposażeniem, - boisko do tenisa
wraz z wyposażeniem 2 Budowa bieżni o wymiarach 3,6x52m i powierzchni 187,2m2- nawierzchnia
poliuretanowa, 3 Remont boiska o nawierzchni naturalnej trawiastej o wym. 22,0 x40,0m wraz z
wyposażeniem, 4 Roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze w szczególności, przesadzenia
krzewów i pielęgnacja drzew w zakresie opracowania zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
przeniesienie masztu, stojaków na rowery, przeniesienie i montaż urządzeń z placu zabaw, 5 Budowa
ogrodzenia z bramą i furtkami i piłko chwytów wysokości 6,0m, 6 Budowa zjazdu z kostki betonowej, 7
Utwardzenie terenu i budowa chodników z kostki brukowej, 8Instalacja urządzeń elementów
pomocniczych: wyposażenie boiska do piłki ręcznej, tenisa, siatkówki, koszykówki, ławki , kosze na
śmieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna. 9 Dostarczenie i montaż kontenera na sprzęt sportowy
z wyposażeniem / 3 półki, ławeczki otwory okienne z zabezpieczeniem antykradzieżowym, drzwi
zamykane na zamek z wkładką/ 10 Roboty odtworzeniowe i porządkowe w tym wykonanie trawników
,.
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.23.31.23-7,
45.11.27.10-5, 77.31.00.00-6, 37.45.10.00-4, 45.34.20.00-6, 77.21.15.00-7.
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: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał: - co
najmniej jedno zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych przedmiotem
którego była budowa boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni
minimum 500 m2 i załączy dokumenty określające czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek musi być spełniony w ramach jednej



inwestycji.
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
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co
najmniej: - jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami
budowlanymi tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w
ograniczonym za-kresie lub konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie w
rozumieniu przepisów ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów

obowiązujących w kraju, z którego pochodzi dana osoba.
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;



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;

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
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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 stosowne Pełnomocnictwo do reprezentacji - jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie
pełnomocnictwa - musi zostać ono złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, 2 dokument ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3 pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia np. wg wzoru - załącznik nr 7 lub inny równoważny dokument- patrz uwaga do punktu
8.1.2.1, jeżeli wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 8.1.1.2 i,lub 8.1.1.3 powołuje się na potencjał innych podmiotów.

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 - termin rękojmi i 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.Terminu wykonania zadania w następujących przypadkach: 1.1.Niesprzyjających warunków
pogodowych. 1.2.Niedopełnieniu przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy.
1.3.Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego. 1.4.Z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, robót. 1.5.Z powodu okoliczności siły wyższej,
np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 1.6.Z powodu stanu wyższej konieczności,
powodującego podjęcie działań w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego
dobru społecznemu lub jakiemukolwiek dobru jednostki, 1.7.Z powodu działań osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze

stron. 1.8.Zawieszenia wykonania prac niespowodowanych uchybieniami Wykonawcy,
1.9.Wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a są one niezależne od
stron, 1.10. Ograniczenia lub czasowego wstrzymania finansowania przedmiotu umowy. 2.W
przypadku zaistnienia potrzeby zmiany rozwiązań technicznych gdy materiały nie mogą być użyte przy
realizacji inwestycji z powodu: zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; w trakcie wykonywania
zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego; w trakcie realizacji zamówienia
zastosowano lepsze materiały bądź inną technologię o lepszych parametrach technicznych
wynikającą z dostępności danych produktów na rynku ,,gdy proponowane rozwiązanie jest
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od zaproponowanego w projekcie, przy czym wykonanie robót
zamiennych nie może skutkować zwiększeniem wartości wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana może
być wprowadzona na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i zaakceptowana przez
Zamawiającego i nie może skutkować zwiększeniem wartości umowy, określonej w § 3 ust.1 umowy.
3.Gdy wystąpiły takie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i na
które strony nie miały wpływu. 4.Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy
możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę. 5.W przypadku aktualizacji danych
Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych, 6.Gdy nastąpi zmiana wysokości
stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 7.Gdy nastąpi zmiana przepisów
prawnych mających wpływ na realizacje umowy, w szczególności na jej zakres, termin. 8.Gdy zajdzie
konieczność zmiany podwykonawców robót, którym wykonawca powierzył lub planuje powierzyć
wykonanie zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 9.Gdy zajdzie konieczność zmiany osób
sprawujących funkcję kierowników nad prawidłową realizacją robót wynikających z umowy. 10.W
przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania, odpowiednio do możliwości finansowych
Zamawiającego. 11.Gdy nastąpi zmiana formy organizacyjno - prawnej lub siedziby Wykonawcy.
12.W przypadku zmiany zasad finansowania inwestycji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kozienice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Kozienicach ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.02.2016 godzina 10:45, miejsce: Urząd Miejski w Kozienicach ul Parkowa 5, 26-900 Kozienice.
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

