Konin: Budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy
Gimnazjum nr 3 w Koninie
Numer ogłoszenia: 5485 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
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 Koninie , Plac Wolności 1, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie,
tel. (63) 24-01-111, 63 2401139, faks (63) 2401135.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.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 odwodnienia terenu przyległego
do boiska przy Gimnazjum nr 3 w Koninie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum nr 3 w Koninie, obejmująca
m.in.: 1.budowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych z rury o średnicy Dw 1370 mm L=42,0m,
współpracującego z istniejącą pompownią zlokalizowaną na dz. 170/11 i 1733, 2.budowę kanału
odpływowego ze zbiornika do istniejącej pompowni wód deszczowych - kanał o średnicy fi. 0,2m o
długości ok. 27,0m oraz fi. 0,15m o długości ok. 1,0m, 3.budowę przewodu dopływowego do zbiornika
z istniejącej studni chłonnej, przewód o średnicy fi. 315mm i długości ok. 9,5m, 4.budowę żelbetowej
ścianki oporowej zlokalizowanej wzdłuż boisk od strony północnej, 5.reprofilację skarpy wzdłuż
projektowanej ścianki oporowej na długości ogrodzenia boisk, wraz z obsianiem trawą i jej pielęgnacja
do pierwzego koszenia 6.przebudowę zniszczonych schodów terenowych, stanowiących dojście do
istniejącej przepompowni wód deszczowych, 7.budowę studzienki z kratą ściekową i przyłącza
kanalizacji deszczowej fi. 0,25m długości ok. 3,0m, 8.wykonanie robót drogowych związanych z
rozbiórką i przywróceniem do stanu pierwotnego nawierzchni jezdni i krawężników rozebranych dla
wykonania robót budowlano-montażowych przy budowie kanalizacji deszczowej, Przedmiot
zamówienia zlokalizowany jest na działkach 166/11, 166/12, 169/12, 170/11, 174/29, 175/18, 178/12,
1733, 1734 obręb Nowy Dwór - łącznik ulic Fikusowej i Złocieni.
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.22.30.00-6, 45.23.10.00-5,
45.23.30.00-9.
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: 08.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane
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 opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z



formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia określonego w pkt. III.4.1
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej dwa zadania polegające na
budowie kanalizacji deszczowej. W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie
uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną
będą spełniać go łącznie. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z
formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentu określonego w pkt. III.4.1 Z treści



załączonego dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z



formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia określonego w pkt. III.4.1
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, które będą odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach: 1.Min. 1 osoba do pełnienia funkcji
Kierownika budowy - robót wodno-kanalizacyjnych, która winna posiadać uprawnienia

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). 2.Min. 1 osoba do
pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych, która winna posiadać uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Przez uprawnienia budowlane
rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze
zm .) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278).
Zamawiający akceptuje również uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz
innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394, ze zm. ) (dotyczy wszystkich uprawnień). W przypadku
składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony,
jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Ocena spełniania
ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie
dokumentów określonych w pkt. III.4.1. Z treści załączonego dokumentu musi wynikać


jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał środki finansowe

o

lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 180.000,00 zł (słownie sto osiemdziesiąt
tysięcy złotych 00/100). W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany
przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą
spełniać go łącznie. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentu określonego w pkt. III.4.1. Z treści
załączonego dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.
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)
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 tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów /oryginał
zobowiązania/ do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie
podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy,
ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 1)jaki jest zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2)w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby
innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3)jakiego charakteru stosunki
będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, 4)jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie
brał udział przy wykonywaniu zamówienia

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 - 98.5



2 - Wydłużenie okresu gwarancji - 1.5

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 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1.w zakresie terminu wykonania
umowy a)działania siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), b)wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających - ze względu na technologię
wykonania niektórych robót - prowadzenie prac budowlanych, c)wystąpienia odmiennych od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych i gruntowych, d)wystąpienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych,
niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych, e)wystąpienia konieczności
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, który będzie miał wpływ na dotrzymanie
umownego terminu zakończenia robót; f)wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa; g)wystąpienia sytuacji, utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej lub kolizję z innymi
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy. 2.w zakresie wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki
podatków od towarów i usług, 3.w przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w
zakresie mającym wpływ na realizację obowiązków umownych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.konin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ (cena
221,80zł) można także odebrać w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego Konin, pl. Wolności 1,
pok. nr 303 lub za zaliczeniem pocztowym cena 241,80 zł do dnia 04.02.2016 r.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koninie, 62-500 Konin, Plac Wolności 1, Wydział
Prawny i Zamówień Publicznych, pok.307..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

