Choszczno: Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszcznie - etap I
Przygotowanie terenu.
Numer ogłoszenia: 218894 - 2009; data zamieszczenia: 02.07.2009
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: Zagospodarowanie terenu wokół
Urzędu Miejskiego w Choszcznie - etap I Przygotowanie terenu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszcznie - etap I
Przygotowanie terenu., w tym: Roboty w zakresie burzenia: - budynku garaŜowego
jednostanowiskowego, warsztatowo - magazynowego i uŜytkowo - magazynowego (Dz. Nr
337/1, 338/1, 339/2), - budynku warsztatowego i gospodarczego (Dz. Nr 321/1, 325/1), stacji paliw z urządzeniami (Dz. Nr 333/1), - budynku garaŜowego dwuboksowego (Dz. Nr
334/4), - kompleksu garaŜowego (Dz. Nr 334/1)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9.
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:
30.09.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się oferenci,
którzy: - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, - posiadają uprawnienia
do wykonywania działalności objętej zamówieniem, - posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, a takŜe dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Warunki Formalne. 1.1. O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art.22 ust. 1
Ustawy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1.2. O
udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają
wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. 2. Warunki ekonomiczne i techniczne. W postępowaniu mogą brać
udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2.1
Potencjał ekonomiczny i finansowy. Aby udokumentować, Ŝe znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi
wykazać, Ŝe: a) Posiada środki finansowe w wysokości nie mniej niŜ 0,4 mln PLN lub
zdolność kredytową w wysokości nie mniej niŜ 0,4 mln. PLN. b) Wykonawca
przedstawi gwarancję ubezpieczenia OC na kwotę nie mniejsza niŜ 0,4 mln PLN. W
przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomicznofinansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców
składających wspólną ofertę. 2.2 Potencjał kadrowy. a) Wykonawca musi mieć do
dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel: i. przeznaczony i
odpowiedzialny za realizację zamówienia, ii. posiadający stosowne kwalifikacje oraz
uprawnienia jeŜeli są one wymagane obowiązującymi przepisami, iii. dostępny
podczas realizacji kontraktu. b) Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać
doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniŜszej
tabeli, w tym dla: Stanowisko:Kierownik Budowy - branŜa budowlana, Wymagana
liczba osób- 1, Wymagania dotyczące osób - Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. - Wykonawca przedstawi
informacje i dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe osób naleŜących do
kluczowego personelu; (Wykonawca przedstawi wykaz osób i podmiotów, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności; - Pisemnego
zobowiązania innych podmiotów (o ile dotyczy) do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie (Formularz 4), Wykonawca wskazał osoby,
którymi będzie dysponował). -Wykonawcy składający wspólnie ofertę muszą łącznie
spełniać ww wymagania. 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..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi
zawierać następujące dokumenty: 1. Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony
Formularz Nr 1; 2. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących
ofertę, jeŜeli upowaŜnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych
firmy - Formularz nr 2; 3. Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 3. Załączniki: a) 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. b)
Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub
KRUS potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub
zaświadczenia, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
podatkowego, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Dokumenty te muszą złoŜyć wszyscy wykonawcy wspólnie
ubiegający się o przyznanie zamówienia. 4. Wykaz personelu przeznaczonego do
realizacji zadania - Formularz Nr 4; Załączniki: a) Kserokopie uprawnień; b)
Zaświadczeń z właściwej Izby Samorządu Zawodowego; a) Pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (o ile
dotyczy). 5. Podwykonawstwo - Formularz nr 5; 6. Oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - Formularz nr 6; 2 Dokumenty
potwierdzające, Ŝe wykonawca spełnia ekonomiczne warunki ubiegania się o
zamówienie a) Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty
potwierdzające, Ŝe Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz. 8
p.8.2.1. SIWZ NiŜej wymienione dokumenty muszą złoŜyć wszyscy wykonawcy
wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia: -Informacja o posiadanych
środkach lub zdolności finansowej, poświadczona przez bank obsługujący
Wykonawcę wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. -Kopia gwarancji ubezpieczeniowej OC. b) Potencjał kadrowy.
Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 8, p
8.2.2 SIWZ. -Informacje o kluczowym personelu Wykonawcy - zgodnie z
Formularzem Nr.4. ii. Kopie stosownych uprawnień (jeśli takie uprawnienia
wymagane są na danym stanowisku) i z kopie dokumentów potwierdzających ich
weryfikację, wydanymi przez izbę inŜynierów lub zaświadczeń o przynaleŜności do
właściwej izby inŜynierów. 3 Do oferty muszą być równieŜ dołączone następujące
dokumenty: a) Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 5 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 6. W przypadku Wykonawców
nie składających ofert wspólnych wpisać NIE DOTYCZY 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: 28.07.2009 godzina 10:00, 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).

