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

Lwówek Śląski: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śl
Numer ogłoszenia: 205086 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lwówecki , ul. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj.
dolnośląskie, tel. 075 7823650, 7823652, faks 075 7823651.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlwowecki.prv.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego na
terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śl.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
są roboty budowlane polegające na: budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSOiZ im. Jana
Pawła II w Gryfowie Śląskim. Boisko wielofunkcyjne, w skład którego wchodzić będą: boisko do
koszykówki (15,10x24,10m) i piłki siatkowej (18,00x9,00m). Wokół boiska do koszykówki
zaprojektowano pas strefy ochronnej o szerokości 1,0 i 2,0m. Dodatkowo zamawiający wymaga
wykonania na nawierzchni boiska (w innym kolorze) linii kortu do tenisa. Całkowita szerokość boiska
wielofunkcyjnego wyniesie 17,10m, a długość 28,10m. Boisko wykonane będzie z nawierzchni
poliuretanowo-gumowej, układanej na podbudowie dynamicznej, przepuszczającej wodę w systemie
SP w kolorze zielonym i czerwonym i zakończone obrzeżami trawnikowymi wg rysunków
zagospodarowania. Słupy do naciągania siatek projektuje się jako wkładane tylko na czas gry. W tym

celu należy przewidzieć w trakcie budowy płyty boiska miejsca na tuleje o odpowiednio większym
przekroju niż słupki. Otwory po demontażu siatek należy zabezpieczyć korkami poliuretanowymi.
Boisko wielofunkcyjne będzie dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w: projekcie budowlano - wykonawczym (załącznik nr 9.1) i
pomocniczo przedmiarze robót (zał 9.2), Sposób wykonania został opisany w Specyfikacji
Technicznej (zał 9.3)..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.11.12.40-2,
45.21.22.21-4, 45.34.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu
składania ofert. Szczegóły zostały określone w SIWZ
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i dlatego też

o

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie

o

spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca winien dołączyć do oferty
Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w
tym okresie, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Wymagane jest wykazanie, co
najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego o
wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł każda w obiekcie użyteczności publicznej z podaniem
jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że
zamówienie to zostało wykonane należycie oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i dlatego też

o

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie

o

spełnia/nie spełnia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi
złożyć Wykaz osób (załącznik nr 5 do SIWZ), którymi dysponuje lub na których będzie polegał
Wykonawca podczas realizacji zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy
Wykonawca będzie dysponować osobami, które będą wykonywać przedmiot zamówienia lub
przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób, w tym: - co
najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej. Uprawnienia budowlane odpowiadające powyższym
uprawnieniom, a nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów będą traktowane
na równi z uprawnieniami określonymi w warunku


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i dlatego też

o

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:


wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości,

daty

i

miejsca

wykonania

oraz

z

załączeniem

dowodów

dotyczących

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 95



2 - okres gwarancji - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI TAKICH ZMIAN 1)
Zgodnie z art.144 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Podstawa
przewidzianych zmian obejmuje : co najmniej jedną z okoliczności wymienionych poniżej : a) zmiana
kierownika budowy ( robót), na inną osobę legitymującą się, co najmniej równoważnymi
uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; Zamawiający nie dopuszcza do
zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach
udziału w przedmiotowym postępowaniu, b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu
do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do
terminowego wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań
technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ bez zwiększenia wynagrodzenia
umownego, c) w przypadku działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie
zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron , którego strony nie mogły przewidzieć przed
zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności . za siłę wyższą warunkującą zmianę uważać się będzie w
szczególności : powódź, pożar i inne klęski żywiołowe , zamieszki, strajki ( nie dotyczy pracowników
Wykonawcy), ataki terrorystyczne, działania wojenne , nagłe przerwy w dostawach energii
elektrycznej , promieniowanie lub skażenia. Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie wpisem w
Dzienniku budowy. d) wystąpienie istotnych wad w dokumentacji projektowej, e) zmiany ustawowej
wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana
stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany

stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. f) W przypadku zaistnienie okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę. 2)
Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci
obustronnie podpisanego aneksu do umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.bip.powiatlwowecki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo
Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59600 Lwówek Śląski, Sekretariat II piętro pokój 223.
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: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę,
który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką
możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków
zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. (art. 24 ust 2a Pzp).
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

