Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia: www.bip.dziemiany.pl

Dziemiany: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Raduń
Numer ogłoszenia: 33019 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dziemiany , ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, woj.
pomorskie, tel. 058 6880022, faks 058 6880128.
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
wielofunkcyjnego w miejscowości Raduń.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Raduń oraz
zagospodarowanie przylegającego terenu. Obiekt zaprojektowano na terenie działki nr 352/4,
położonej w obrębie geodezyjnym Raduń, gm. Dziemiany. Wraz z boiskiem zakłada się
zagospodarowanie terenów przyległych zielenią (trawnik) oraz wykonanie 4 miejsc
postojowych. Zakres robót obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego - rekreacyjnego o
wymiarach 30 x 15 m i nawierzchni poliuretanowej w tym: 1. Podbudowa : - warstwa
odsączająca z piasku o gr. 10 cm, - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego, łamanego
sortowanego o frakcji 31,5-63 mm, gr. 10cm - warstwa klinująca kruszywa kamiennego,
łamanego sortowanego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 5cm 2. Nawierzchnia: - poliuretanowa typu
EPDM jako nawierzchnia gładka. Należy ją wykonać jako przepuszczalną dla wody,
wykonaną dwuwarstwowo na podbudowie elastycznej typu ET gr. min 35 mm. Dolną
warstwę nawierzchni wykonać z granulatu SBR gr. min. 7 mm, natomiast górną warstwę
wykonać z dwukolorowego granulatu EPDM gr. min. 7 mm. 3. Piłkochwyty z siatki stalowej
plecionej powlekanej o gr. drutu 4 mm , słupy z rur stalowych, wzmocnionych 73/4,5mm
mm, ocynkowanych i powlekanych lub lakierowanych proszkowo w kolorze zielonym 4.
Wyposażenie boiska (aluminiowe bramki - szt. 2, stalowe ocynkowane i lakierowane
proszkowo zestawy do koszykówki - szt. 5, aluminiowy zestaw do siatkówki/tenisa ziemnego
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- szt.1) Obok kompleksu sportowego należy wykonać miejsca postojowe utwardzone kostką
brukową kolorową na podbudowie z tłucznia kamiennego , łamanego, sortowanego. Pozostała
część terenu będzie zagospodarowana zielenią przez wykonanie trawnika. Opis zakresu prac
do wykonania został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz STW i
ORB. W cenie oferty należy uwzględnić wywóz ziemi z korytowania na odległość 10 km.
Dodatkowo należy w ofercie uwzględnić zakup urządzeń do eksploatacji i czyszczenia boiska
tj. dmuchawę do liści oraz myjkę ciśnieniową o parametrach wyszczególnionych w
załączonych do dokumentacji przetargowej specyfikacjach..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1,
45.10.00.00-8.
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: Zakończenie:
20.05.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6
000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy 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 nie precyzuje warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje
niezbędnym doświadczeniem w realizacji minimum 2 robót budowlanych
wykonanych należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

•

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, w zakresie budowy boiska o nawierzchni poliuretanowej o
powierzchni minimum 200 m² każda. Ocena ww warunku zostanie dokonana
w oparciu o złożone dokumenty oraz oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, metodą spełnia / nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•

o Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem, w celu
wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.) lub tożsame wydane na
podstawie starszych przepisów, lub tożsame wydane w państwach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Wskazana osoba w ramach nabytych uprawnień
musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w powyższej specjalności. Ocena spełnienia warunku nastąpi wg
formuły spełnia / nie spełnia na podstawie zapisów zawartych w wykazie osób
oraz oświadczeniu, że wyszczególnione w wykazie osoby posiadają wymagane
uprawnienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

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:
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•

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
Wykonawca w wykazie robót wykaże doświadczenie w realizacji minimum 2 robót
budowlanych wykonanych należycie, w zakresie budowy boiska o nawierzchni
poliuretanowej o powierzchni minimum 200 m² każda;

•

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
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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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Kosztorys ofertowy - wypełniony. 2. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do
występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów
rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia (oryginał), wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na
zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych 4. Dowód
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wniesienia wadium 5. 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 § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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.
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 gwarancji - 3

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 przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy
zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp. 2. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek
wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów: 1)
Terminu wykonania zamówienia: a) konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego,
nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, b) konieczność wykonania prac
archeologicznych na terenie budowy, c) wystąpienie okoliczności niezależnych od
Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
umowy, d) wystąpienie siły wyższej. 2) Terminów płatności: a) zmiana terminu wykonania
zamówienia, b) wystąpienie siły wyższej. 3) Wynagrodzenia: a) ustawowa zmiana stawki
podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano), b) przyczyn o obiektywnym charakterze, istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie
wynagrodzenia). 3. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 1)
Warunków płatności, terminu wykonania zamówienia, zakresu robót w przypadku zaistnienia
okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć lub, gdy wykonanie
robót jest niezbędne i konieczne na warunkach zaakceptowanych przez obie strony. 2)
Zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie
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Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, zmiany osób uczestniczących w
wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy (przy czym nowo zaproponowany
pracownik musi spełniać wymagania zawarte w SIWZ) i osób nadzorujących wykonanie
zamówienia po stronie Zamawiającego, 3) Zmiana postanowień zawartej umowy może
nastąpić tylko za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.dziemiany.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany Pokój nr 14 (sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 26.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83425 Dziemiany Pokój nr 14 (sekretariat).
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: Projektem dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313 ,322, 323 Odnowa i rozwój wsi.
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
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