Choszczno: Budowa parkingów oraz drogi ewakuacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3
w Choszcznie
Numer ogłoszenia: 83641 - 2009; data zamieszczenia: 29.05.2009
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, faks 095 7659306.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.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 parkingów oraz drogi
ewakuacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest Budowa parkingów oraz drogi ewakuacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3
w Choszcznie 2. Parametry rzeczowe inwestycji: - roboty ziemne; korytowanie podłoŜa;
wykonanie warstwy podbudowy pod parking z chudego betonu o gr.5 cm, na warstwie
odsączającej z piasku o gr. 15 cm i podsypki cementowo piaskowej pod nawierzchnię z kostki
brukowej gr. 8 cm. - wykonanie ławy betonowej pod krawęŜniki - ułoŜenie krawęŜników ,
montaŜ obrzeŜy 15x30 - ułoŜenie nawierzchni parkingu z kostki betonowej szarej i kolorowej
o gr.8 cm - wywóz ziemi i porządkowanie terenu 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określony został w: a Dokumentacji projektowej, b Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót, c Przedmiarze robót stanowiącym element pomocniczy przy
sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3. a, b, c
stanowią załącznik do SIWZ. 4. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń mają jedynie
charakter przykładowy, Wykonawca moŜe zaproponować w ofercie inne materiały i
urządzenia nie odbiegające klasą i jakością od podanych jako przykład. 5. Przedmiary robót
stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie
ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej i STWiOR.
6. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od
dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i i podpisania (bez uwag) protokołu
końcowego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.40-2, 45.23.32.50-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.07.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania kaŜdy
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy
tysiące 00/100). 2. Wadium moŜna wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy,
tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pienięŜnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada
2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42,
poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert. 4.Wadium w pieniądzu naleŜy wnieść na konto Zamawiającego: GBS/o Choszczno 40
8359 0005 0028 9098 2000 0003 z dopiskiem -Wadium - parking Sp. - W przypadku wadium
wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku
Zamawiającego. Kopię przelewu naleŜy załączyć do oferty. 5. W przypadku wniesienia
wadium w formie innej niŜ pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium naleŜy złoŜyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego lub dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w
terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4
ustawy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp,
tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia
działalności lub czynności; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
tj.: a)dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) ogólnobudowlanej, 2) drogowej 3)
sanitarnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero uprawnień oraz
ksero zaświadczenia, potwierdzone za zgodność z oryginałem, wydanego przez
właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę
członków właściwej izby. b) dysponują niezbędnymi do wykonania zamówienia
narzędziami i urządzeniami: - koparko - ładowarką, - wibratorem powierzchniowym, piłą do cięcia kostki. Wykonawca moŜe przedstawić pisemne zobowiązanie innych

•

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 4) nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie
spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z
treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iŜ
Wykonawca spełnia wyŜej wymienione warunki. 3. Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złoŜyli
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba,
Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byłoby uniewaŜnienie postępowania. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie: - ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte
wykonanie zobowiązania, - muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców
występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów; - pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej
czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi
wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona
będzie z Pełnomocnikiem; - przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie
publiczne, jeŜeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający moŜe wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; w przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna
- umowę spółki. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, Ŝe Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 - na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 4. Oświadczenie Wykonawcy o nie
podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Wykaz
osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia i ich uprawnienia
budowlane wymagane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wraz z
przynaleŜnością do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa /Wykonawca musi
dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnościach a) ogólnobudowlanej, b) drogowej, c) sanitarnej,
sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 4 do
SIWZ - Potencjał kadrowy. (dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem). 6. Wykaz niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca - Potencjał
techniczny - sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący
Załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Wykaz podwykonawców oraz opis i zakres robót
przewidzianych do realizacji przez podwykonawców wraz z zobowiązaniem
podwykonawców do współpracy, na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący
Załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Zaakceptowany wzór umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ.
9. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złoŜyć jedną wspólną polisę
potwierdzającą, Ŝe wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 10. Harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonania robót. 11. Dowód wniesienia wadium. Oferta
wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać
następujące wymagania: 1) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ; 2) sposób
składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej: a)
dokumenty wspólne, takie jak: - oferta (Załącznik nr 1 do SIWZ) - oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3
ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), - potencjał kadrowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), potencjał techniczny (Załącznik nr 5 do SIWZ), - wykaz podwykonawców (Załącznik
Nr 6 do SIWZ), - zaakceptowany wzór umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ). podpisują
wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider)w imieniu całego
konsorcjum. b)oświadczenia i dokumenty, takie jak: - oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ), odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej - zaświadczenie z właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiedni, Ŝe Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, składa kaŜdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej
firmy.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)..
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.bip.choszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 19.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w
Choszcznie.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

