Legionowo: Budowa budynku wielorodzinnego z garażem
podziemnym na os. Piaski w Legionowie
Numer ogłoszenia: 7309 - 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: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo , ul. marsz. J.
Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 022 774 20 31 w. 4064, faks 022 784 49
81.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.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 budynku wielorodzinnego z
garażem podziemnym na os. Piaski w Legionowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w stanie deweloperskim (30 mieszkań) z usługami w parterze oraz z parkingiem
podziemnym, o powierzchni użytkowej 5.131,60 m2 i kubaturze 18.476,50 m3 wraz z instalacjami i
urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewidencyjnej nr 1/30
położonej w obrębie 63 przy ul. 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie na osiedlu Piaski. Parter
przeznaczony na usługi, przychodnia i klub osiedlowy w stanie deweloperskim, przedszkole będzie
oddane do użytku z pełnym wyposażeniem. Budynek 3-klatkowy o czterech kondygnacjach
naziemnych, przykryty dachem płaskim, z parkingiem podziemnym częściowo wpisanym pod budynek
wysoki, pozostała część wysunięta poza budynek, dach zielony, góra dachu zgodna z poziomem
przylegającego terenu. W budynku wydzielono pomieszczenie przeznaczone na gromadzenie
odpadów stałych. Budynek w konstrukcji murowanej tradycyjnej z elementami żelbetowymi
wylewanymi. Budynek zostanie przyłączony do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
wodociągowej, cieplnej, teletechnicznej i energetycznej.
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp o maksymalnej wartości nie przekraczającej 50 % wartości
zamówienia podstawowego dotyczącego instalacji sanitarnych zewn.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.60-0, 45.21.00.00-2,
45.21.13.40-4, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0.
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: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie:310.000,00 zł
(słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych i 00/100)
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

2.1. Wybudowania a także odbudowania, rozbudowania lub nadbudowania*, w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch budynków mieszkalnych,
wielorodzinnych, wielokondygnacyjnych oddanych do użytkowania, każdy o powierzchni
użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2 i kubaturze nie mniejszej niż 6.000m3 w tym
przynajmniej jeden budynek posiada parking podziemny W przypadku odbudowy,
rozbudowy i nadbudowy zamawiający weźmie pod uwagę powierzchnie użytkowe i kubatury
wyłącznie części budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wielokondygnacyjnych
oddanych do użytkowania podlegających odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie. *Za
spełnienie tego warunku zamawiający uważa zakończoną wielobranżową realizację
inwestycji, tj. budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę wraz ze wszystkimi instalacjami



wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

4.1. dysponowania kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania
budową; 4.2.. dysponowania kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi; 4.3.
dysponowania kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi; 4.4. dysponowania kierownikiem robót,
który posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej uprawniające do kierowania

robotami budowlanymi. Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji
kierownika budowy i kierowników robót przez tę samą osobę pod warunkiem posiadania


wymaganych uprawnień budowlanych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
5.1. Posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości nie

o

mniejszej niż 1 mln. PLN lub równowartości tej kwoty;
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;



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;

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;

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)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania,
wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy; 2) jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1) tiret 1 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem 3)
zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych; zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy, który udowodnił, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w
przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia 4) zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów 5)
nazwy firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Pzp 6) informacja o powierzeniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom
7) uproszczony kosztorys ofertowy

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 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
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty i określa warunki takiej zmiany tj. 1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu w
wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia dodatkowych i niemożliwych do
przewidzenia robót o wartości większej niż 10 % kwoty łącznego wynagrodzenia określonego w § 8
ust. 1 umowy, b) winy ZAMAWIAJĄCEGO, c) nieprzewidzianych przez strony okoliczności, d)
koniecznych dodatkowych uzgodnień lub uzyskania dodatkowych decyzji, e) konieczności
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na skutek wydanych decyzji pod warunkiem
wprowadzenia określonej modyfikacji, o czas potrzebny do dokonania zmian, f) działania osób trzecich
(protestów okolicznych mieszkańców, stowarzyszeń), które to działania uniemożliwią wykonanie lub
kontynuacje prac, g) wystąpienia zdarzeń, na które podmioty uczestniczące w realizacji zadania
inwestycyjnego nie mają wpływu, takich jak zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca
zachowanie technologii robót czy kontynuację prac, zdarzenia o charakterze katastrof, h)
wystąpieniem niesprzyjających warunków pogodowych dla robót konstrukcyjnych i zewnętrznych, to
jest gdy: przez więcej niż 3 kolejne dni temperatura powietrza wynosi poniżej - 10o C, opady śniegu
wynoszą powyżej 50 mm na dzień przez więcej niż 3 kolejne dni, opady deszczu powyżej 10 mm na
dzień przez więcej niż 3 kolejne dni. podstawą są dane uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej dla pomiarów dokonanych w Legionowie. 2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę osób
odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że wystąpią następujące przypadki: śmierć, choroba lub inne zdarzenie losowe, utrata uprawnień, - nie wywiązywanie się osób z
obowiązków wynikających z umowy, - rezygnacja tych osób z wykonywania swoich obowiązków.
Dopuszcza się zmianę osoby kierownika budowy/robót w trakcie realizacji umowy pod warunkiem
posiadania przez nowego kierownika budowy/robót wymaganych przez ZAMAWIAJĄCEGO
uprawnień. 3. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w
przypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Prawo zamówień publicznych,
to w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Dopuszcza się zmiany
Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, którzy nie spełniali warunków udziału w postępowaniu na
które zasoby Wykonawca się nie powoływał na zasadach określonych w art. 22 ust.1 Prawo
zamówień publicznych, w zakresie: a) rezygnacji z Podwykonawcy b) zmiany Podwykonawcy c)
wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa z zastrzeżeniem,
że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć części zamówienia wskazanych przez Zamawiającego do
osobistego wykonania przez Wykonawcę. d) wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta
Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała takiego wskazania. 5. Dopuszcza się
zmiany dalszych Podwykonawców w zakresie ust.4 pkt a,b i c rezygnacji z dalszego Podwykonawcy,

zmiany dalszego Podwykonawcy, wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy
dalszego Podwykonawcy. 6. Zmiany określone w ust.3, ust.4 i ust.5 muszą spełniać wymagania
określone w § 9 niniejszej umowy. 7. Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na pisemny wniosek WYKONAWCY. 8. Dopuszcza się zamianę wynagrodzenia
brutto w przypadku zmiany stawek podatkowych, wprowadzonych stosownymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego. 9. Dopuszcza się możliwość: a) zmiany zastosowanej technologii
wykonania na lepszą, pozwalającą na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub
kosztów eksploatacji, po zaakceptowaniu przez osoby pełniące nadzór autorski, nadzór inwestorski i
ZAMAWIAJĄCEGO. b) zmiany parametrów materiałów, urządzeń lub wyposażenia, wynikających z
niedostępności danych produktów na rynku, na nie gorsze niż zaprojektowane, po zaakceptowaniu
przez osoby pełniące nadzór autorski, nadzór inwestorski i ZAMAWIAJĄCEGO. c) zaistnienia
konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
(technologicznych) niż wskazanych w dokumentacji, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. d) wszystkie w/w
zmiany są możliwe, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze stosownego protokołu
konieczności. Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach na wzrost wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w zawartej umowie. Stosowny aneks do umowy będzie w takiej sytuacji określał roboty
zaniechane i roboty zamienne, a także ewentualne zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.legionowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumentację
przetargową można otrzymać w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, II piętro,
pok. 3.12 lub za zaliczeniem pocztowym.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Siedziba zamawiającego: Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miasta
Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 05.03.2016.
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

