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Odwołanie w sprawie "wstępnej negatywnej" rekomendacji projektu: "Eko-
stadion czyli budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i obiektami

towarzyszącymi (urządzenia sportu i rekreacji) na Os. Garbarskim"

Dotyczy pisma nr: ORG 3041.6.2016

Podstawa prawna: uchwała nr XVI/102/2016 Rady Miasta Lubartów z dn. 17 maja 2016
r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/51/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015
roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta, § 7 ust. 8
załącznika do Uchwały nr XVI1l02/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016

Pismem z dnia 8 listopada 2016 r. Burmistrz miasta poinformował mnie o "wstępnej
negatywnej rekomendacji" projektu, jaki złożyłam w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jedynym
zastrzeżeniem przedłożonym przez Burmistrza do mojego wniosku jest rzekoma zaniżona wartość
projektu.

W związku z bezzasadną decyzją Burmistrza wnoszę o zmianę przez zespół rekomendacji na
pozytywną.

UZASADNIENIE

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to proces, który umożliwia
mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego
na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Projekty składane przez mieszkańców
powinny być zgodne z uchwałami określającymi zasadny na jakich mieszkaniec, w naszym
przypadku, Lubartowa powinien przygotować wniosek. Dokument, który przedłożyłam, a dotyczy
budowy .Eko-stadionu" jest w pełni zgodny z § 7 załącznika do uchwały Nr XVVI02/2016 Rady
Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. Niezależnie od powyższego Burmistrz wydał "wstępną
negatywną rekomendację" uzasadniając ją rzekomą zaniżoną wartością.



Niezależnie, od faktu, że założenie przedłożone w uzasadnieniu jest błędne, pragnę podkreślić,
że już na etapie weryfikacji wniosku złożyłam odpowiednie wyjaśnienia udowadniające właściwy tryb
określenia wartości projektu. Niestety w uzasadnieniu brak jest jakiejkolwiek informacji podważającej
treść moich wyjaśnień. Ponadto pragnę podkreślić, że na żadnym etapie weryfikacji wniosku nie
wskazywano na rzekomą zawyżoną wartość projektu, i nie żądano abym udowodniła założoną wartość
projektu. Mimo wszystko Burmistrz wydał "wstępną negatywną rekomendację" i dodatkowo
wzmocnił ją załączając do uzasadnienia postępowania przetargowe w kilku gminach, które wg. organu
wydającego decyzję zapewne stanowią dowód na poparcie wspomnianej już "wstępnej negatywnej
rekomendacji". Przeanalizujmy zatem, czy zarzut podniesiony w uzasadnieniu jest zasadny.

Pragnę podkreślić wyjątkowo mocno, że przetargi załączone do uzasadnienia nie mogą
uwiarygadniać tezy postawionej w uzasadnieniu, bo uwzględniają koszty, które nie występują w
moim projekcie. Takie postępowanie jest wysoce nieuczciwe i krzywdzące, ponieważ idąc takim
trybem można zawyżyć koszty wszystkich projektów z budżetu obywatelskiego.

Dla przykładu, w pierwszym z przetargów załączonych do uzasadnienia, w Cieszynie, ma być już
modernizowane już istniejące boisko, które ma być oświetlone oraz mają być wykonane ławki na
skarpie. Żaden z przytoczonych kosztów w cieszyńskim przetargu nie występuje w moim projekcie.
Koszty przywołane przez Burmistrza Lubartowa w przywołanym przetargu, a przypomnijmy, nie
występujące w moim projekcie, sięgać mogą nawet 100 tys. zł. i jeżeli już przywołany został ów
nieszczęsny przetarg to powinien być pomniejszony o koszty, które nie wystąpią przy .Eko-sradionie''
na Os. Garbarskim.

Podobne zarzuty można wskazać przy kolejnym dokumencie załączonym do Uzasadnienia
Pana Burmistrza. W przetargu na boisko, w Wasilkowie także występują prace elektryczne, co
wskazuje na o wiele szerszy zakres prac. Inaczej niż w moim projekcie występuje kostka betonowa,
z której zgodnie z pismem z dnia 17 października 2016 r. zrezygnowałam.

Dla odmiany w przetargu na boisko, w Świdnicy, czyli kolejnym przykładzie załączonym do
Uzasadnienia uwzględniono takie koszty jak: zerwanie podłoża asfaltowego (czyli także utylizację
asfaltu), zabudowa skrzyni z piaskiem do skoku w dal. Jak zatem widać zarówno zakres prac, jak i
projekt to zupełnie inne obiekt niż proponowane przez mnie boisko.

W ostatnim z załączonych przetargów (Korzeniew) znalazł się koszt zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę (na pełny etat) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej 6
osób l!! Mój komentarz w tym przypadku wydaje się zbędny.

Niezależnie od powyższego przywołując wyniki postępowań przetargowych Burmistrz nie
zastosował do określanie kwoty dla naszego województwa współczynnika regionalnego do
średnich cen robót. Ów współczynnik określa dokładnie wartości kosztów całkowitych
przedsięwzięcia w różnych regionach kraju i tak dla województwa lubelskiego wynosi on 0,975 -
podczas gdy np. dla woj. zachdnio-pomorskiego 1,032.

Kwestionując błędne tezy wskazane w uzasadnieniu pragnę przywołać kilka przykładów
potwierdzających, że kalkulacja przedłożona prze mnie do projektu, a przygotowana w oparciu o
Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych "Sekocenbud" jest prawidłowa i zgodnie z wyjaśnieniami
złożonymi we wcześniejszych pismach zakłada oszczędności, które pozwalają na realizację projektu w
jego pierwotnej wersji. Podkreślam, że boisko wraz z całą infrastrukturą można wykonać poniżej
kosztów założonych w projekcie. Na dowód moich słów pragnę przywołać kilka dokumentów, które
załączam do pisma. Pierwszym z nich jest oferta, jaką przedłożyła na moje ręce firma MARTlNEX,



która wstępnie złożyła ofertę na wykonanie boiska wielofunkcyjnego z mojego projektu o
nawierzchni poliuratenowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Pragnę podkreślić, że
firma otrzymała do wyceny wniosek tożsamy z tym złożonym w Urzędzie Miasta. Jak widać
zaproponowana cena jest poniżej założonych w projekcie kosztów. Oferta wpłynęła na moje ręce,
czyli została złożona bez postępowania przetargowego. Założyć zatem należy, że po przetargu, czyli
w chwili kiedy będzie mogła uczestniczyć nieograniczona liczba oferentów ceny będą o wiele
atrakcyjniejsze. Podkreślić pragnę, że ta sama firma wykonała na terenie Lubartowa inne boisko, z o
wiele większym zakresem prac (zerwanie boiska asfaltowego, wykonanie odwodnienia do
kanalizacji deszczowej, wylanie zbrojonej płyty betonowej ze względu na podmokły teren,
wykonanie trybun, kostki betonowej) w zbliżonej cenie, ale po postępowaniu przetargowym.

Kolejnymi dokumentami potwierdzającymi właściwą wycenę projektu, a kwestionującymi jedyny
zarzut poniesiony w uzasadnieniu, są postępowania przetargowe na identyczne boiska, jak to w moim
projekcie.

Pierwsze z nich (zał. 2) to budowa boiska w Słupsku (zał. 2) - oferta naj niższa 209585 zł, gdzie
oferta najwyższa opiewała na 287 820 zł. Wybrano zaś ofertę na kwotę 219 000 zł. Druga to także
budowa boiska wielofunkcyjnego w Gąskach (zał. 3). Tu wybrano ofertę (także nie naj niższą) z ceną
258300 zł. Trzecim przykładem jest budowa boska we wsi Będargowo (zał. 4), gdzie wybrano ofertę
o wartości 277 227 zł, czwartym (zał. 5): Wałbrzych i cena 245621 zł., gdzie kolejne wniosły:
246492 zł i 259 805 zł. Ostatnim, piątym już przykładem jest Olkusz (zał. 6) i cena 227 550 zł, gdzie
najwyższa oferta wniosła 267 777 zł.

Mając powyższe przykłady na uwadze należy podkreślić, że średni koszt budowy jednego metra
kwadratowego boiska wraz z infrastrukturą to 270 zł brutto. Zatem Eko-boisko, które jest opisane w
projekcie wraz z infrastrukturą powinno po przetargu kosztować ok 262 tys. zł.

Do powyższych wyliczeń należy także doliczyć koszt wykonania dokumentacji technicznej. I
tu także można wskazać, że w Lubartowie, przy o wiele bardziej skomplikowanym, boisku koszt
dokumentacji wyniósł 4 674 zł.

Jak zatem widać całość projektu nie powinna wynieść więcej jak 300 000 zł.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.
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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.um.slupsk.pl

Słupsk: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38 - Słupski
Budżet Partycypacyjny 2016

Numer ogłoszenia: 80159 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

~ zamówienia publicznego

D zawarcia umowy ramowej

D ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3,76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 598488414, faks 59

8488321.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38 -

Słupski Budżet Partycypacyjny 2016.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa

boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x21m I pole gry 35 x 18m l. Boisko

ogrodzone z 3 stron piłkochwytami z siatki PP o gr. min. 3 mm o oczkach 10x10 cm i wysokości 5m. Zamówienie

należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do siwz oraz opisem przedmiotu zamówienia w siwz.

11.1.5)

oprzewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy

zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających

na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.21.22.00-8.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

http://www.bip.um.slupsk.pl
http://www.slupsk.pl


11.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 63.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

111.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: Wartość wadium wynosi: 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN 00/100).

Wadium wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania

ofert (liczy się data uznania na rachunku Zamawiającego)

111.2)ZALICZKI

111.3)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

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożone przez

wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp

(załącznik nr 4);

111.3.2)Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymaga się, aby wykonawca wykazał należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch

zamówień na boiska o nawierzchni poliuretanowej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w

systemie spełnia-niespełna na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez

Zamawiającego i opisanych w rodz. VI SIWZ, potwierdzających spełnianie warunku nie później niż na dzień

składania ofert

111.3.3)Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożone przez

wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp

(załącznik nr 4);

111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymaga się, aby wykonawca dysponował: - osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi -

kierownikiem budowy/robót branży drogowej o doświadczeniu w sprawowaniu funkcji kierownika budowy

lub robót min. 5 lat. Wymagane jest posiadanie przez tę osobę uprawnień branży drogowej - minimum 1

osoba - kierownikiem robót archeologicznych posiadającym kwalifikacje, o których mowa wart. 37e i art.

37 g ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Oz.U. z 2014 r. poz. 1446 z

późnozm.) - minimum 1 osoba. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w systemie spełnia-niespełna

na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w rodz. VI



SIWZ, potwierdzających spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert

111.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymaga się, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000 zł. Ocena

spełniania warunku zostanie dokonana w systemie spełnia-niespełna na podstawie dokumentów złożonych

w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w rodz. VI SIWZ, potwierdzających spełnianie

warunku nie później niż na dzień składania ofert

111.4)INFORMACJA O O$WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wart. 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;

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych

nienależycie

roboty potwierdzające spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. należyte wykonanie dwóch

zamówień na boiska o nawierzchni poliuretanowej;

• 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;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wart.

22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów,

zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony



od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

111.4.2)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;

• 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 111.4.2.

111.4.3)Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

111.4.3.1)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;

111.4.4)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;

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

1) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1. 2) Dowód wniesienia wadium przed terminem składania ofert, w

wysokości określonej przez zamawiającego i formie zgodnej z Pzp - do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu

wadialnego innego niż pieniądz lub zalecane jest dołączenie kopi dowodu wpłaty. 3) Pełnomocnictwo do

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie

wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 4) Wykaz tych części zamówienia, których wykonanie

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 6) i podania przez wykonawcę nazw (firm)

podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych wart. 26 ust. 2b Pzp, w

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V ust. 1.2 SIWZ zgodnie z

art. 22 ust. 1 Pzp.

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 - 90

2 - Termin wykonania zamówienia - 10

IV.2.2)

Dprzeprowadzona 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 zmian w umowie: 1) zmiana terminu w przypadku: a) konieczności wykonania

robót nie przewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji

obiektu, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu

obiektu budowlanego, b) decyzji inwestora zmieniającej termin zakończenia robót w związku z okolicznościami nie

mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającym z prowadzonej przez inwestora

działalności, c) wydłużenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, d)

napotkania na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane, warunków fizycznych, mających wpływ na

wydłużenie procesu inwestycyjnego, m.in. dotyczących prac (badań) archeologicznych, e) zmian robót budowlanych

wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia

postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego,

prowadzonych robót budowlanych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy, f) zmiana



zakresu robót przez inwestora lub konieczność wykonania innych robót dodatkowych (zamiennych) może

spowodować przesunięcie terminu zakończenia robót, g) ujawnienia istotnych wad dokumentacji uniemożliwiających

prawidłowe wykonywanie robót - o czas potrzebny do wniesienia poprawek przez projektanta, h) udokumentowanych

(w szczególności wyciągami z IMiGW) warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót

budowlanych. - pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu. 2) Zmiana

wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach określonych we wzorze umowy, par. 8. 3) Zmiana kierownika

budowy/robót budowlanych lub kierownika robót archeologicznych na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba

(osoby) wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. 4) Zmiana inspektorów nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w

wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego. 5) Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek wykonawcy, zgodnie z

Prawem zamówień publicznych, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wartości. 6) Zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidywanym w ofercie, zmiana lub rezygnacja z

podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych wart. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1, 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.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.um.slupsk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Słupsku Wydział

Inwestycji, 76-200 Słupsk, pl.Zwycięstwa 1, pok.101.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2016 godzina

12:00, miejsce: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Inwestycji, 76-200 Słupsk, pl.Zwycięstwa 1, pok.101.

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

http://www.bip.um.slupsk.pl


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenienr 80159-2016 z dnia 2016-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach

38x21m I pole gry 35 x 18m l. Boisko ogrodzone z 3 stron piłkochwytami z siatki PP o gr. min. 3 mm o oczkach 10x10

cm i...

Termin składania ofert: 2016-06-27

Słupsk: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38 - Słupski
Budżet Partycypacyjny 2016

Numer ogłoszenia: 175969 - 2016; data zamieszczenia: 08.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 80159 - 2016r.
.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 598488414, faks 59

8488321.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38 -

Słupski Budżet Partycypacyjny 2016.

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

11.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego

wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38x21m I pole gry 35 x 18m l. Boisko ogrodzone z 3

stron piłkochwytami z siatki PP o gr. min. 3 mm o oczkach 10x10 cm i wysokości 5m. Zamówienie należy wykonać

zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do siwz oraz opisem przedmiotu zamówienia w siwz.

11.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.21.22.08-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELSIK SP. Z 0.0., Lniska 22,83-300 Żukowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.S) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 221668,66 PLN.

1V.6)INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 219000,27

Oferta z najniższą ceną: 209585,85 / Oferta z najwyższą ceną: 287820,00

Waluta: PLN .

,



Urząd Miejski w Słup ku
pl. Zwyci~stwa 3
76-200 Slup k

Slup k, dn 2D16..7.Ul.: ..1.B .

I RHI1.271.~9. S .2016

Wykon w y wg rozdzi lnik

WYBÓR OfERTY

Zamawiający zawi d mi . zgodnie z art. 92 u tawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówi n publicznych (Oz.U. 1. 2015 r. p01.. 2164 ze zm.), o wyborz oferty najkorzystniejsz j
w prz targu ni ograniczonym na roboty budowlane pn ••• Budowa boiska wielofunkcyjn go przy
ul. Kilińskiego 38 Słupski Budżet Partycypacyjny 2016" (BZP nr 80159-2016 1. 10.06.2016 r.).

Wybrana została oferta najkorzystniej za złożona przez:

ELSIKSp. oz 0.0.

Lniska 22 83·330 Żukowo
l c ną brutto 219.000.27 zl.

Wybrany wykonaw a pelni w runki udzi tu w post pow niu, ni podl S wykluczetllll 01(1

lłl~k t najwyzsz licz f unktów. W postępowantu zlożon tost ly 3 of rty, w tym 2
ni p dl Q j c odrzu ntu, kt6r uzy kdy punkta cję )11.

NI Wykon wc. Punkty
llfttly r zem

ELSIK Sp. z 0.0.
---

Lniska 22 83-330 Żukowo 90,00 pkt. 10, O pkt. 100.00 pkt.T l. 734-410- 08
e-m il: l tk.rnontk-- - b(rt-r.H.U. Au o- p Ir n usz Konk l
Ci oz ni 70 83·334 Mi chudno odr1.U ono

2 Tel. 788-038-589, f x 58684 51 42 n pod t wie
rt. 24 ust. 4-rn it: auto.sportc wp.pl Ptp-- -HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo-

Budowlane Sp.J.
3 ul.Dworcowa 16 77·200 Miastko 8.48 pkt. 10,00 pkt. 78.48 pkt.

Tel./fa . 059857 59 85
e-mail: inw~~ycj harat.com.pl ----_.

Wybranego wykonawcę informujemy, że urnowa o wykonanie zamówienia moze byc.
zawart po upływie 5 dni od przekazania Wykoni\wcom ninl jsz j informacji. Prosimy

t I: +-48 59 84 88 300
urzad . um. lupsk.pl

www.fb.com/MiastoSlup k
www.słupsk.pl

http://www.fb.com/MiastoSlup


..

o przy otowant z b zpi zent n~l tyt go wykonani umowy i konu kl w c lu zaw ł umowy,
tel.: 05 18488470,059/8488475.

Pro imy o ni 7Wloc'Z.f\ potwieldlenie otrzyrnante nini jsz o pisma pn stan go P 'l twu
f lo. m lub -rn il m w dniu .. 2D.l6..-.02:-.. 1.a.. . Potwl rdl ni otrzym ni p sma
,,«tezy pa) lec na nr akslI (059) 8488475 lub inw t c'e um. lu s ,4)1.

PUli•..{mi :
WykQnaw y (l toki inn mu podmiotowi, j~1. Ii ma lub miał iM rp w 1I1yskal)lIJ dOI) tl
zamówi nio oraz p ni l lub m t p ni 'ć S7kod w wynikli noru '1 nta pa 1 7f1mowl ~q
pl lepi. ów 11 tawy Prawo zamówień publfcznych, przysfu ujq środki o hrony prawn J okI (' lali w
u tawl l dnia 29 ty znlo 2004 r. Prawo zamówi li publicznych rDz.U. L 2015 I. pOl 216)
tnto! VI Śtodki ochrony prawnej (ort. 179 do 1989).

Z poważani m -
/ lip. PHI / , lit

Mi.l::'t~1
f,I'/i Jłlll' ll~'. ~_.Y' 14/ r..
/,\'\11,1'( \ I 1'1 \111'1' \

2.

3. HARAT Prze si biorswo Dro owo-Budowl n Sp.J.
ul.Dworcow 16 77·200 Mi stko
T l./f x. 059857 59 85

4, WWW.blp.llrn.slupk.pl
5. T bll lo 1: r\ UM lup k
6. WI a .

2

http://WWW.blp.llrn.slupk.pl


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

Gniewkowo: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Gąski
Numer ogłoszenia: 121331 - 2013; dała zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gniewkowo , ul. 17 Stycznia 11,88-140 Gniewkowo, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 052 3543014, faks 052 3543037.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewkowo.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKC-JA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego w
miejscowości Gąski.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem
zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 24 x 44
m wraz z wykonaniem odwodnienia terenu i ogrodzenia. 2) Zakres zamówienia obejmuje w
szczególności wykonanie: a) podbudowy i nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, b) dostawę i montaż
sprzętu sportowego, c) odwodnienia, d) ogrodzenie terenu 3) Technologia układania nawierzchni
poliuretanowej - natrysk mechaniczny. 4) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera:
projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót..
11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4.
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych).
111.2) ZALICZKI
111.3) 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
Nie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie
złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
111.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) przedstawią wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, 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.
Dowodami są: poświadczenie wydane przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
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wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa, zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w zdaniu
wcześniejszym. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co
najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę lub przebudowę boiska wielofunkcyjnego z
nawierzchnią poliuretanową o wartości (każda robota z osobna) wynosząca min. 150.000 zł brutto,
oraz załączy dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodny z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Spełnienie warunku zostanie ocenione na
zasadzie spełnia/nie spełnia. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych
w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz. 231), wykonawca w miejsce poświadczeń, o
których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe
ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
111.3.3)Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie
złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) przedstawią wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiadających 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. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż
dysponuje lub będzie dysponować osobami następującymi osobami: - kierownik budowy z
uprawnieniami budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności
konstrukcyjno-budowlanej. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia; b)
złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierujące
robotami budowlanymi), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne
oświadczenie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
111.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie
złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
111.4)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
111.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wart. 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;
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111.4.2)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 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
111.4.2.
111.4.3)Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
111.4.3.1)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;
111.4.4)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;
111.6)INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4)albo w pkt 111.5)
1) Wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy. 2) W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 3) Dowód wniesienia wadium. 4) Kosztorys ofertowy opracowany metodą
uproszczoną. Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorysy ofertowe nie będą podlegać
ocenie. Kosztorysy ofertowe są niezbędne dla Zamawiającego do rozliczenia się z dofinansowania
otrzymanego z Unii Europejskiej na realizację przedmiotu zamówienia.
SEKCJA IV:PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 3. Zamawiający
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na
następujących warunkach: 1) Wykonawca może dokonywać zmiany specjalistów przedstawionych w
ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę. 2)
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę specjalistów w następujących przypadkach: a)
śmierci, choroby lub zdarzeń losowych specjalisty, b) nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków
wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.), 4) Zamawiający może zażądać od
wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że specjalista nie wykonuje swoich obowiązków
wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany specjalisty
nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca może
przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących
zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na
budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do
których zamawiający był zobowiązany), c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub
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usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej, d) zmiany terminu dokonania prób
końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, e) zmiany terminu
dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 6) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania
przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b)
wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej, e) jakiegokolwiek opóźnienia,
utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, f) niewypałów i
niewybuchów, g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w siwz, h) odmiennych od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), i)
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności
istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 7) Jeżeli wystąpią zmiany
będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a)
wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej. 8) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów
administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., b) odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 9) Jeżeli
powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczności zrealizowania projektu
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawa itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Zmiany wskazywane w lit d będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie
przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększanym z tego
powodu kosztom. Każde ze wskazanych w lit. a -d zmian może być powiązane ze zmianą
wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 10) Pozostałe zmiany: a) kolizja z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku
zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a
wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ofercie wykonawcy, b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 357
Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa wart.
397 Ksh. 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis
zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4)
czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 5. Warunkiem
wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie
opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez
Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik
budowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.gniewkowo.bipgmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W wersji
elektronicznej na CD nieodpłatnie u p.M.Chwiałkowskiego w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski,
ul.17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, pokój nr 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.07.2013 godzina 10:00, m iejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego, ul.17 stycznia 11, 88-140
Gniewkowo, pokój nr 6.
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: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania
413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- w zakresie operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania -Odnowa i rozwój wsi- objętego PROW na lata 2007-2013.
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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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Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Będargowo, gmina Pełczyce

RIP-341/8/2009 Pełczyce, dnia 09.07.2009r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

I. Zamawiający:

GMINA PElCZYCE

reprezentowana przez:

BURMISTRZA PElCZYC

ul. RYNEK BURSZTYNOWY 2

73-260 Pełczyce

Tel.(095) 768 5038 Fax (095) 768 51 18

e-mail: (mailto:umig@pelczyce)umig@pelczyce(mailto:umig@pelczyce).pl

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na zdanie pn.:

"Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Będargowo, gmina Pełczyce"

Przedmiotem zamówienia jest

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22x44 m w technologii NATRYSK. Na terenie boiska będą
umieszczone place do: gry w piłkę, tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki - 2 szt.

Powierzchnia całkowita obiektu - 968 m2

Powierzchnia boiska - 800m2

Powierzchnia uzupełniająca - 168 m2

Wyposażenie boiska: bramki do piłki ręcznej - 2 szt., stojak do koszykówki - 2 szt, słupki do tenisa - 2 szt. słupki do siatkówki - 4 szt.

Ogrodzenia boiska - systemowe, słupki stalowe w rozstawie 2,5 m z furtą i bramą wjazdową pomiędzy słupkami siatka pleciona o
c '<ach35x35 mm. Wysokość ogrodzenia 4m.

'-
Termin zakończenia robót (wymagany) - do dnia 31 października 2009 roku.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert

wariantowych.

4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie Art. 24, spełniający wymogi Art. 22 ustawy Prawo

zamówień publicznych oraz spełniający

warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która jest

dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.pelczyce.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pani Danuta Bieniek, pok. nr 9.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków zawartych w

SIWZ zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

5. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości 3 300,00 zł.

http://www.pelczyce.pl


(słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/00 )

6. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień Publicznych -

Kod CPV 45 21 2220-4

7. Kryterium oceny ofert:

cena - 100%

8. Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, 73-260 Pełczyce,

ul. Rynek Bursztynowy 2, do dnia 31.07.2009 roku, do godz. 10:00

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2009 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, 73 - 260 Pełczyce, ul.
Rynek Bursztynowy 2.

10. Termin, w którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 30 dni,

zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

12. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej w wyborze wykonawcy.

13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Burmistrz Pełczyc

Mirosław Kluk
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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Nasz znak: RI P-341 /8/2009 Pełczyce, dnia 04.08.2009 r.

URZĄD MIEJSKI
W PEŁCZYCACH

UL. RYNEK BURSZTYNOWY 2
73 - 260 PEŁCZYCE

tel. 095 768 5038, fax 095 768 5118
e-mail: umlg@pelcyce.pl

ZAWIADAMIA

że

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn.:

"Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Będargowo, gmina Pełczyce"

została wybrana oferta firmy:

KONSORCJUM

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

ul. Wolności 26
73 - 200 Choszczno

"ELASTIC LINE" Sp. z 0.0.
ul. Rutkowskiego 21
62 - 020 Swarzędz

cena oferty - 227 235,58 zł/netto
cena oferty - 277 227,41 zł/brutto

oferta w/w firmy była ofertą najkorzystniejszą i w ocenie punktacyjnej
/kryterium cena 100 %/ otrzymała łączną ilość punktów 400.

mailto:umlg@pelcyce.pl


W postępowaniu przetargowym wpłynęły oferty firm j.n.:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"GRETASPORT"
Ilona Stańczyk
ul. Jaworowa 2

41 - 300 Dąbrowa Górnicza

cena oferty - 339 176,63 zł/netto
cena oferty - 413 795,49 zł/brutto

W ocenie punktacyjnej /cena 100 pkt/ otrzymała łączną ilość punktów 266,80.

2. Przedsiębiorstwo Budowlane
"MONOBET"

Marian Andrzejewski
ul. Dojazdowa 9
43 - 100 Tychy

-
cena oferty - 307 477,96 zł/netto
cena oferty - 375 123,11 zł/brutto

W ocenie punktacyjnej /cena 100 pkt/ otrzymała łączną ilość punktów 295,60.

3. KONSORCJUM
Przedsiębiorstwo Budowlane

"ISOBAU - POLSKA"
Jarosław Stacherzak

ul. Ojca Beyzyma 7/15
70 - 391 Szczecin

"EVERSPORT" Sp. z 0.0.
ul. Arkuszowa 39

01 - 934 Warszawa

cena oferty - 307 238,39 zł/netto
cena oferty - 374 830,84 zł/brutto

W ocenie punktacyjnej /cena 100 pkt/ otrzymała łączną ilość punktów 295,84.

3. KONSORCJU M
Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Ul. Wolności 26

73 - 200 Choszczno



"ELASTIC LINE" Sp. zo.o,
ul. Rutkowskiego 21
62 - 020 Swarzędz

cena oferty - 227 235,58 zł/netto
cena oferty - 277 227,41 zł/brutto

W ocenie punktacyjnej /cena 100 pkt/ otrzymała łączną ilość punktów 400.

BURMISTRZ PEŁCZYC

Mirosław Kluk



- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu

Zamówienie na: wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w
Wałbrzychu

Zamawiający: Gmina Wałbrzych

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej. na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.walbrzych.pl/zzp/boiskoPSP23 .zip

Walbrzych: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Walbrzychu Numer
ogłoszenia: 249532 - 2015; data zamieszczenia: 23.09.2015 OGlOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Llv ~----jFamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych. PI. Magistracki 1. 58-300 Walbrzych. woj. dolnośląskie. tel. 0746655153.6655154, faks 074 6655155.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 23 w Walbrzychu.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu. Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących robót budowlanych: 1) roboty rozbiórkowe,
2) roboty ziemne (w tym m.in. korytowanie terenu, ściągnięcie humusu), 3) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 4) wykonanie boiska wielofunkcyjnego o poliuretanowej
nawierzchni. 5) montaż ogrodzenia, 6) montaż urządzeń sportowych, 7) montaż elementów małej architektury, 8) pozostałych robót ujętych w dokumentacji projektowej ..

11.1.5)
przewiduje się udzielenie

zamówień uzupelniających
• Okreśłenie przedmiotu oraz wielkości łub zakresu zamówień uzupełniających

11.1.6) Wspólny Slownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4,37.45.10.00-4.

11.1.7) Czy dopuszcza się złozenie oferty częściowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 2 000,00 zl
najpóźniej do 08.10.2015 r. do godz. 10.00.

111.2)ZALICZKI

111.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPElNIANIA 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 zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

• 111.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łączne

kwalifikacje i doświadczenie. Wykonawca musi udokumentować posiadanie odpowiedniego doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie

http://www.um.walbrzych.pl/zzp/boiskoPSP23
http://www.um.walbrzych.pl


boiska wielofunkcyjnego o poliuretanowej nawierzchni. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania
inwestycyjnego. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić wykaz wykonanych (zakończonych) robót budowlanych,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania oraz dokument potwierdzający że dana robota budowlana zostala wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidiowo ukończona - Zalącznik nr 2. Dowodami, o których mowa powyżej są: a) Poświadczenie; b) Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn O

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania
poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostaly wcześniej wykonane, wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spelnienia tego warunku będzie dokonana wg formuly spelnia - nie spelnia.

111.3.3)Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będzie łącznie posiadanie osób

zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej: - kierownikiem robót specjalności konstrukcyjno-
budowlanej. posiadający łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku
wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich

Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.); - minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy,
kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego. W celu udokumentowania wymaganych kwalifikacji osób, opisanych powyżej, Wykonawca powinien przedstawić
wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności Ulub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób

zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wcześniej, Wykonawca wykazalosoby, którymi będzie dysponował. Ponadto dla w/w osób
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia, że dana osoba posiada wymagane uprawnienia zawodowe - Załącznik nr 3. Ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

lIł.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 zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

lIł.4) łNFORMACJA O OŚWłADCZENłACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTI;POWANłU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

lIł.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;

111.4.2)W zakresie potwierdzenia nie podlegania 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 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 111.4.2.

111.4.3)Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

111.4.3.1)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;

111.4.4)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;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZłELENłA ZAMÓWłENłA

łV.1.1) Tryb udziełenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

łV.2) KRYTERłA OCENY OFERT

łV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90
• 2 - Okres rękojmi za wady - 10

łV.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 ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków: 1. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy. 2. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązari zamiennych

w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Zmiany dokonane zostały podczas wykonywania
robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały
zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany

przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 5. Zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od
niego. 6. Zmiana osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że
zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ. 7. Wystąpienie siły wyższej. 8. Zmiana terminu wykonania Robót w przypadku zaistnienia kolizji i innych
zdarzeri, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót. 9. Zmiana terminu wykonania Robót - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych
z koniecznością zmiany okresu realizacji zadari. 10. Zmiana terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót.

11. Zmiany postanowieri umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadania.

łV.4) łNFORMACJE ADMłNłSTRACYJNE

łV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/boiskoPSP23.zip Specyfikację istotnych
warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki l, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27.

łV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu łub ofert: 08.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, PI. Magistracki l, 58-

300 Wałbrzych, pok. Nr 13.

łV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

łV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziełenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodłegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wołnym Handłu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości łub części zamówienia: nie

Załączniki:

PPl. 21 KB metryczka

Nowy obowrązuiący projekt umowy PDF,218 KB metryczka

Oqloszet le o wyborze oferty PDF,599 KB metryczka

http://www.um.walbrzych.pl/zzp/boiskoPSP23.zip
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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
\\ \\ \\ ,p 1_)lk!:l' J)l

Olkusz: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu
Numer ogłoszenia: 100981 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

5jzamówienia publicznego

D zawarcia umowy ramowej

D ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz,
woj. małopolskie, tel. 0326430414,6476670, faks 032 6430490.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wiełkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu
szczegółowo opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. W ramach przedmiotu zamówienia
przewiduje się budowę: - boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, - dwóch boisk do
koszykówki, - boiska do piłki siatkowej, - boiska do tenisa ziemnego, - dojścia i zjazdu z
parkingu na boisko, - piłko chwytów wokół boiska o wysokości 6m oraz bramofurtki. Podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: -
odbiór końcowy robót. W/w roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (zał.
nr 6 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 7 do srwZ).
Zamawiający pomocniczo załącza także przedmiar robót (zał. nr 5 do srwZ). Za wykonany w
całości przedmiot zamówienia obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wykonawca po
wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym ma możliwość dokonania wizji lokalnej na

http://www.sp.olkusz.pl


terenie Zespołu Szkół nr l w Olkuszu oraz weryfikacji zgodności dokumentacji projektowej
ze stanem faktycznym poprzez szczegółową analizę w/w dokumentów. Wynagrodzenie
ryczałtowe ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z
dokumentacji projektowej, a także ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
zawierać będzie koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty umowy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności
związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy, koszty związane z odbiorami wykonanych
robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz wszelkie inne usługi własne i obce
niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do
SIWZ stanowi materiał informacyjny celem ułatwienia kalkulacji ceny ofertowej i nie stanowi
opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do
wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami
prawa, Polskimi Nonnami lub Nonnami Europejskimi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do
usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie rękojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania. Zastosowane materiały muszą mieć odpowiednie aprobaty
techniczne lub atesty. Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie
robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robót oraz zapewni dozór mienia na własny koszt. Wykonawca ustali, we
własnym zakresie, miejsce wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki i koszty z tym
związane uwzględni w ofercie. Oferta będzie zawierała wszystkie koszty mogące powstać w
czasie realizacji zamówienia z podsumowaniem wartości brutto całego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bhp i p.poż na terenie wykonywanych robót.
Do obowiązków Wykonawcy należy przestrzeganie przepisów prawnych wynikających m.in.
z następujących ustaw: - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21
ze zmianami, art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy). Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w terminie
do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu całości
przedmiotu umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane
roboty budowlane na okres min. 5 lat. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na
wykonane roboty budowlane na okres min. 5 lat. Wykonawca w czasie od zawarcia umowy
do przekazania placu budowy jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczeniowej z
tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy na czas
obowiązywania umowy oraz na kwotę odpowiadającą wartości umowy. Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
przed zawarciem umowy kosztorys zawierający rozbicie ceny ofertowej na poszczególne
pozycje kosztotwórcze przedmiotu umowy. Kosztorys powinien odpowiadać swoją
szczegółowością, co najmniej szczegółowości przedmiaru robót. Kosztorys podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Powyższy kosztorys będzie miał charakter informacyjny
i pomocniczy dla potrzeb rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą.
Obowiązki i prawa Wykonawcy szczegółowo opisane są w zał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).
Zgodnie z art. 29 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie
wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów
równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30
ust. 4 w/w ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu

"

-



zamówienia wskazano określone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy
odniesienia, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do
projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz STWiORB jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest
równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na
składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie
dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające
jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

11.1.5)

D przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-0,45.10.00.00-0,45.34.00.00-0,
45.23.32.60-0,45.26.32.50-0.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
14.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: l. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia
wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 001100).2. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na
rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Olkuszu nr konta 52 12404748 1111 0000
4877 8527 depozyty Bank Pekao S.A. 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym. 4. Zaleca się dołączyć do oferty dowód wniesienia
wadium: kopia przelewu w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu. 5. W przypadku
wniesienia wadium w formach niepieniężnych. oryginał wadium należy złożyć bezpośrednio
do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez
Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z
dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od
reszty dokumentów złożonych w ofercie). 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako



najkorzystniej sza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 6, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca w
takim wypadku wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zgodnie z
art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
wart. 25 ust. 1 w/w ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa wart. 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. 11. Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 w/w ustawy 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.

111.2)ZALICZKI

111.3)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 Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-
nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2a do
SIWZ

• 111.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-
nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2a do
SIWZ

• 111.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-
nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu



warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2a do
SIWZ

• 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-
nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2a do
SIWZ

• 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia-
nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu złożonym według załącznika nr 2a do
SIWZ

111.4)INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOST ARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
wart. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu nałeży przedłożyć:

111.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodłegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nałeży 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. l 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;

IIlA.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:

1I1.4.3.1) 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;

IIIAA) 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;

111.6)INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt IIIA) albo w pkt III.5)

Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia, zobowiązany będzie do
wykonania harmonogramu rzeczowego, wg załączonego wzoru (załącznik nr 8 do SIWZ) i
przedstawienia go Zamawiającemu do zatwierdzenia w ciągu trzech dni od dnia podpisania
umowy.

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 - Długość okresu gwarancji - 3

IV.2.2)

Dprzeprowadzona 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

Umowa może być zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru wykonawcy w poniższym zakresie: l) Zmiany danych teleadresowych osób
reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (kierujących robotami) przedstawionych w
umowie na inne, legitymujące się, co najnmiej równoważnymi uprawnieniami. 2) Zmian
podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy. 3)
Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie



Wykonawcy. 4) Zmiany osoby (osób) wskazanej (-ych) w umowie, jako nadzorującej (-ych)
roboty. 5) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie
wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a)
wystąpienia siły wyższej (wojna, działania wojenne, terroryzm, przewrót wojskowy, wojna
domowa, skażenie radioaktywne, klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi
oraz strajki) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.sp.olkusz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo
Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz- pokój nr 302.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.07.2016 godzina 10:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza
2, 32-300 Olkusz- pokój nr 116 (Kancelaria Ogólna).

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 sfmansowanie całości lub części zamówienia: nie

http://www.sp.olkusz.pl


Ogłoszenie powiązane:
t), \IS 'HC 111 IO(}l), l "'0I(l 1111.1"ltl16 \l(l _' l. Ogłoszenie o zamówieniu - Olkusz
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr l w
Olkuszu szczegółowo opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. W ...
Termin składania ofert: 2016-07-15

Olkusz: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu
Numer ogłoszenia: 186173 - 2016; data zamieszczenia: 23.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 100981 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2,32-300 Olkusz,
woj. małopolskie, tel. 0326430414,6476670, faks 0326430490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkół nr l w Olkuszu.

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

1I.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr l w Olkuszu szczegółowo opisanych w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz przedmiarze robót. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się budowę: - boiska
wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, - dwóch boisk do koszykówki, - boiska do piłki siatkowej,
- boiska do tenisa ziemnego, - dojścia i zjazdu z parkingu na boisko, - piłkochwytów wokół
boiska o wysokości 6m oraz bramofurtki. Podczas wykonywania przedmiotu zamówienia
będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: - odbiór końcowy robót. WIw roboty
należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (zał. nr 6 do SIWZ), specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 7 do SIWZ). Zamawiający pomocniczo załącza
także przedmiar robót (zał. nr 5 do SIWZ). Za wykonany w całości przedmiot zamówienia
obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wykonawca po wcześniejszym ustaleniu terminu z
Zamawiającym ma możliwość dokonania wizji lokalnej na terenie Zespołu Szkół nr l w
Olkuszu oraz weryfikacji zgodności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym poprzez



szczegółową analizę w/w dokumentów. Wynagrodzenie ryczałtowe ma zawierać wszystkie
koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, a także
ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zawierać będzie koszty wszelkich
robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty
umowy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania
dokumentacji powykonawczej, oraz wszelkie inne usługi własne i obce niezbędne do
prawidłowej realizacji umowy. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ stanowi
materiał informacyjny celem ułatwienia kalkulacji ceny ofertowej i nie stanowi opisu
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i
przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa, Polskimi
Nonnami lub Nonnami Europejskimi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunięcia wszystkich
wad występujących w tym przedmiocie w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji.
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania. Zastosowane materiały muszą mieć odpowiednie aprobaty techniczne lub atesty.
Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w jej
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robót oraz zapewni dozór mienia na własny koszt. Wykonawca ustali, we własnym zakresie,
miejsce wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki i koszty z tym związane uwzględni w
ofercie. Oferta będzie zawierała wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji
zamówienia z podsumowaniem wartości brutto całego zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić warunki bhp i p.poż na terenie wykonywanych robót. Do
obowiązków Wykonawcy należy przestrzeganie przepisów prawnych wynikających m.in. z
następujących ustaw: - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21
ze zmianami, art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy). Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w terminie
do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu całości
przedmiotu umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane
roboty budowlane na okres min. 5 lat. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na
wykonane roboty budowlane na okres min. 5 lat. Wykonawca w czasie od zawarcia umowy
do przekazania placu budowy jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczeniowej z
tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy na czas
obowiązywania umowy oraz na kwotę odpowiadającą wartości umowy. Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniej sza zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
przed zawarciem umowy kosztorys zawierający rozbicie ceny ofertowej na poszczególne
pozycje kosztotwórcze przedmiotu umowy. Kosztorys powinien odpowiadać swoją
szczegółowością, co najmniej szczegółowości przedmiaru robót. Kosztorys podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Powyższy kosztorys będzie miał charakter informacyjny
i pomocniczy dla potrzeb rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą.
Obowiązki i prawa Wykonawcy szczegółowo opisane są w zał. nr 4 do SIWZ (wzór umowy).
Zgodnie z art. 29 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie
wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów
równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30
ust. 4 w/w ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu
zamówienia wskazano określone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy



odniesienia, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do
projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz STWiORB jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest
równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na
składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie
dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające
jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

11.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-0,45.10.00.00-0,45.34.00.00-0,
45.23.32.60-0,45.26.32.50-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

111.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

111.2)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe GRUMIX Karolina Przepióra - Gruda,
Budzisław 35, 26-234 Słupia, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.S) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VA1): 219489,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERT ACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 227550,00
• Oferta z najniższą ceną: 227550,00/ Oferta z najwyższą ceną: 267777,00
• Waluta: PLN .


