Strumień: Budowa miejsc postojowych w ramach
zagospodarowania terenu w rejonie wielorodzinnego budynku
komunalnego przy ul. Pawłowickiej w Strumieniu - etap I w ramach
zadania inwestycyjnego Budowa dróg i parkingów w Gminie
Strumień
Numer ogłoszenia: 8297 - 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: Urząd Miejski w Strumieniu , Rynek 4, 43-246 Strumień, woj. śląskie, tel. 0-33
8570142, faks 0-33 8570247.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.strumien.bip.net.pl



Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa miejsc postojowych w ramach
zagospodarowania terenu w rejonie wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Pawłowickiej w
Strumieniu - etap I w ramach zadania inwestycyjnego Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający zamawia, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: Budowa miejsc postojowych w ramach zagospodarowania terenu w rejonie wielorodzinnego
budynku komunalnego przy ul. Pawłowickiej w Strumieniu - etap I w ramach zadania inwestycyjnego
Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie parkingu
dla samochodów osobowych składającego się z drogi manewrowej oraz miejsc postojowych w ilości
16 stanowisk i chodnika ograniczonego betonowymi krawężnikami o nawierzchni z brukowej kostki
betonowej wraz z odwodnieniem oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi. Szczegółowy zakres
robót określa dokumentacja projektowa - część D specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ).
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9, 45.23.24.40-8.
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: Zakończenie: 29.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę
wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi
wadium przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: - w pieniądzu, - w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w
gwarancjach ubezpieczeniowych, - w 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. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski SA nr 52 1050 1083 1000
0001 0076 0321, z dopiskiem: Wadium - Budowa miejsc postojowych w ramach zagospodarowania
terenu w rejonie wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Pawłowickiej w Strumieniu - etap I w
ramach zadania inwestycyjnego Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień 4. Jeżeli wadium
wnoszone jest w formie innej niż w pieniądzu to oryginał dokumentu należy złożyć w kasie
Zamawiającego (pokój nr 2), a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć do
oferty. Dopuszcza się również dołączenie oryginału dokumentu do oferty. Wnoszona przez oferenta
ubezpieczeniowa lub bankowa gwarancja zapłaty wadium musi mieć charakter nieodwołalny,
bezwarunkowy oraz być płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 5. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu
pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Z udziału w postępowaniu wyklucza się
Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w wymaganym terminie. 7. Zamawiający zwróci wadium
według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, 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. 9. Ponadto Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
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 nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/
przebudowę parkingów, miejsc postojowych, chodników, placów manewrowych, ciągów
pieszo jezdnych lub innych ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki brukowej wraz z
robotami towarzyszącymi o wartości całkowitej min. 90 000,00 zł brutto każda. Do
niniejszego wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane



zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować
odpowiednio wykwalifikowaną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności: - drogowej lub innej zamiennej - 1 osoba - do pełnienia funkcji
kierownika budowy, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają



obowiązek posiadania takich uprawnień
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
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;



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;

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony szczegółowo formularz oferty, część A SIWZ. 2. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy. 3.
Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli 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 - 97



2 - Okres udzielonej gwarancji - 3

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. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący część B. do niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 2. Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych. 3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności. 4. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się
wprowadzenie zmian umowy za zgodą Zamawiającego. 5. Zmiany przewidziane w umowie mogą być
inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 6. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ . 7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą
dotyczyć: 1) wykonania robót zamiennych w zakresie obejmującym w szczególności: a) zmiany

jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót
budowlanych, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zmiany
producenta urządzeń lub wyposażenia, d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót
budowlanych, e) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, f) zmiany ilości
robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z
dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, albo zaniechania (rezygnacji) wykonania części
robót budowlanych nieprzekraczających 20% wynagrodzenia Wykonawcy, 2) zmiany terminu
wykonania robót spowodowanej w szczególności: a) złymi warunkami atmosferycznymi
uniemożliwiającymi wykonanie robót w terminie, b) różnego rodzaju klęskami żywiołowymi,
epidemiami, operacjami wojennymi, strajkiem generalnym, c) wstrzymaniem robót przez
Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, przy zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagać będą pisemnego
udokumentowania, 3) zmiany sposobu rozliczenia robót oraz warunków i terminów płatności, w
szczególności w przypadku zmiany terminu wykonania robót, 4) pozostałe przypadki zmian: a) zmiana
obowiązującej stawki VAT, b) zmiana podwykonawców, a także dalszych podwykonawców, z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 7, wymaga zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
strona inicjująca zmianę przedstawia odpowiednią dokumentację zawierającą opis proponowanych
zmian wraz z informacją o konieczności lub braku konieczności zmiany pozwolenia na budowę oraz
przedmiar i niezbędne rysunki. Dokumentacja taka wymaga akceptacji projektanta, nadzoru
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 9. Warunkiem dokonania zmian, o
których mowa w ust. 7, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis
propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami
określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis
wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 10. Uzasadnieniem zmian o
których mowa w ust. 7, poza okolicznościami opisanymi w umowie, mogą być także niżej wymienione
okoliczności: 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2)
poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana
obowiązujących przepisów, 4) podniesienie wydajności urządzeń, 5) podniesienie bezpieczeństwa
wykonywania robót, 6) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 7) opóźnienia, utrudnienia,
zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu,
personelowi zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie
budowy, 8) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także innych przeszkód lub
skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 9) siła
wyższa. 11. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 3 umowy, w przypadku
gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót, stanowi odpowiedni projekt, o którym mowa w ust. 8, oraz dane wynikające
z dokumentów określonych w §15 umowy. 12. Wykonawca nie będzie uprawniony do inicjowania
zmiany umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.strumien.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, pokój nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, pokój
nr 1.
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

