Choszczno: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Suliszewie
na działce nr 882
Numer ogłoszenia: 237574 - 2008; data zamieszczenia: 23.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno , ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj.
zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, fax. 095 7659306.
•
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Suliszewie na działce nr 882.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Suliszewie na działce nr 882.Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomach od III do V niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji projektowej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.10.00.00-8, 45.11.12.40-2,
45.34.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
24.12.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy
nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity), a
spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ww ustawy, a więc: 1. posiadają
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia; 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia. Celem spełnienia warunku zawartego art. 22 ustawy Prawo
zamówień publicznych Wykonawca musi wykazać, iŜ ma do dyspozycji odpowiednio
wykwalifikowany personel: a. Kierownik Budowy branŜa budowlana - wymagane
uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w
wykonywaniu podobnych robót. b. specjalista do spraw BHP z uprawnieniami
budowlanymi c. min. 5 pracowników fizycznych przeznaczonych do realizacji
zamówienia Wykonawca przedstawi informacje i dokumenty potwierdzające
uprawnienia osób naleŜących do kluczowego personelu oraz informacje na temat
przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, w okresie ostatnich trzech lat, a w
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawcy składający wspólnie ofertę muszą łącznie spełniać ww wymagania.
Wykonawca załączy kopię uprawnień budowlanych w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamówienia oraz kopie dokumentów potwierdzających przynaleŜność do
Izby InŜynierów Budownictwa i doświadczenie w kierowaniu robotami przy obiektach
sportowych - (referencje dla osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami).
Wykonawca musi zagwarantować moŜliwość porozumiewania się w języku polskim
swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i
instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia. Wykonawca musi
wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat, (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie) ukończył z naleŜytą starannością realizację co najmniej
trzech robót budowlanych w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych, wypełnionych
piaskiem kwarcowym o pow. co najmniej 1300 m2. Wykonawca nie moŜe sumować
wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości
porównywalnej. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia,
zobowiązani są: a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) spełniać warunki
wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ; c) do solidarnej odpowiedzialności za
wykonanie przedmiotu zamówienia; d) do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie
zabezpieczenia naleŜytego wykonania. e ) do zwarcia umowy konsorcjum,
zawierającej, co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia
gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2)
określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania
umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres obejmujący realizację zamówienia oraz
czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. Wypełniając formularz ofertowy, jak
równieŜ inne dokumenty powołujące się na wykonawcę; w miejscu np. (nazwa i adres

•

wykonawcy)naleŜy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika
konsorcjum. Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Ocena spełniania ww warunków dokonana
zostanie zgodnie z formułą (spełnia, nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww warunki Wykonawca spełnił..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferent załączy:
Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby-osób podpisujących ofertę, jeŜeli
upowaŜnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy
(Formularz nr 3 SIWZ). Dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca spełnia Formalne
Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1SIWZ): a)
Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 4SIWZ. b) Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złoŜyć wszyscy wykonawcy wspólnie
ubiegający się o przyznanie zamówienia. c) JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. d) Dokument, o którym mowa w pkt 12.2.4. lit. c SIWZ) powinien być
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e)
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, nie
wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 12.2.4.lit.c SIWZ), zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dotyczy to równieŜ pkt. 12.2.4. lit.
d. SIWZ b) Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt
dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
(zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2. SIWZ). i. Informacje o potencjale
kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na
temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników - zgodnie z Formularzem Nr.5
SIWZ ii. Kopie stosownych uprawnień budowlanych (jeśli takie uprawnienia
wymagane są na danym stanowisku) i aktualne kopie zaświadczeń o przynaleŜności
do właściwej izby inŜynierów. d) Doświadczenie zawodowe - informacje i dokumenty
potwierdzające, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do
wykonania zamówienia ( zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.3. SIWZ) i.
Informacje o zrealizowanych zamówieniach - wypełniony Formularz Nr 6 SIWZ ii.
Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, Ŝe zadania zostały wykonane
naleŜycie i zgodnie z wymaganiami zamawiających, Do oferty muszą być równieŜ
dołączone następujące dokumenty: a) Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 7
SIWZ z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom. W przypadku nie
korzystania z podwykonawców wpisać NIE DOTYCZY b) Informacje o podmiotach
wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców
wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 8
SIWZ. W przypadku Wykonawców nie składających ofert wspólnych wpisać NIE

DOTYCZY c) Wyceniony Przedmiar Robót - Kosztorys ofertowy. d) Próbka trawy
syntetycznej z metryczką producenta oraz kartą techniczną producenta w oryginale i
tłumaczeniu poświadczonym przez tłumacza przysięgłego..
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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.choszczno.bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24 73 - 200 Choszczno.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o
sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 14.11.2008 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w
Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

