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

www.bip.smsraciborz.pl menu przedmiotowe zamówienia publiczne (aktualne)

Racibórz: Budowa przedsi ęwzięcia pn. Bli żej sportu budowa kompleksu

lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształc ących Mistrzostwa

Sportowego w Raciborzu - doko ńczenie.

Numer ogłoszenia: 222084 - 2014; data zamieszczenia: 0 2.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego , ul. Kozielska 19, 47-400

Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 415 44 59, faks 32 415 44 59.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.smsraciborz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa przedsięwzięcia pn. Bliżej sportu budowa

kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu -

dokończenie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

dokończenie rozpoczętej budowy hali namiotowej sportowej wraz z zapleczem higieniczno-socjalnym o

następujących parametrach: Powierzchnia zabudowy: 5 838,50 m2 Powierzchnia użytkowa: 6 295,80 m2

Kubatura: 64 223,50 m3 w tym: - dokończenie przekrycia dachu na bazie podwójnej zgrzewanej tkaniny z

tworzyw sztucznych, - wykonanie nawierzchni sportowej z tworzyw sztucznych wewnętrznej i zewnętrznej, -

dokończenie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych ( w tym balustrady ze stali nierdzewnej,

tynki, malowanie, okładziny z płytek oraz piaskowca), - dokończenie robót sanitarnych (w tym instalacja wod-kan,

wentylacji ) - dokończenie robót elektrycznych wraz z oświetleniem hali w wersji LED, - zamurowanie otworu

transportowego, - zagospodarowanie terenu wokół hali ( chodniki ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez Pracownię Usług Budowlanych i Projektowych mgr inż. arch.

Magdalena Sczyrba 47-400 Racibórz ul. Warszawska 26, zawierająca w szczególności dokumentację

budowlano-wykonawczą, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, które stanowią

załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ..

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

1 z 6 2014-07-02 16:03



II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 w

wysokości do 15 %.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.25-9, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6,

45.33.12.10-1, 45.33.11.00-7, 45.31.42.00-3, 45.31.11.00-5, 45.31.12.00-2, 37.40.00.00-2, 45.11.12.00-0,

45.11.27.00-2, 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku określonego w zakresie posiadania uprawnień

do wykonywania określonej działalności lub czynności, których spełnienie Wykonawca zobowiązany

jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek określony w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeśli

Wykonawca wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: - jednej roboty związanej z

budową, przebudową lub remontem budynku lub obiektu o kubaturze min. 15 000m3 i wartości min.

2.000.000,00 PLN brutto oraz - jednej roboty związanej z wykonaniem nawierzchni sportowej z

tworzyw sztucznych tj. poliuretanowej lub kauczukowej o powierzchni min. 1.000 m2 oraz załączy

dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy , roboty zostały wykonane w sposób

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku określonego w zakresie potencjału

technicznego, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek określony w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia za spełniony, jeśli Wykonawca wskaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia na następujących stanowiskach: - Kierownik budowy - Zamawiający wymaga, aby osoba

wskazana na to stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień

budowlanych, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do

kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa. -

Kierownik robót sanitarnych - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała

min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wraz z aktualnym wpisem do

Izby Inżynierów Budownictwa - Kierownik robót elektrycznych - Zamawiający wymaga , aby osoba

wskazana na to stanowisko, posiadała min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień

budowlanych, uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wraz z aktualnym wpisem do Izby Inżynierów

Budownictwa. - Uprawniony geodeta - posiadający uprawnienia zawodowe do geodezyjnej obsługi

inwestycji w zakresie 1 i 4

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek określony w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony

jeżeli przedstawi : a. dysponowanie środkami finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej na

poziomie nie niższym niż kwota 500.000,00 zł. b. uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, średnio rocznego obrotu w wysokości

2.000.000,00 zł. c. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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
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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;

sprawozdanie finansowe w części,  a  jeżeli  podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z

przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w

przypadku  wykonawców  niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  innych

dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3

lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;
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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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

kosztorys ofertowy, zaparafowany wzór umowy, dowód wniesienia wadium

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: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian
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Zmiany do Umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy. Zmiana Umowy może nastąpić jedynie na piśmie

pod rygorem nieważności. W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych

postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, w szczególności poprzez zmianę odpowiednio

sposobu realizacji robót, okresu i terminów ich realizacji i/lub ceny w następujących okolicznościach: - zmiany

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Robót; - zmiany stawki

urzędowej podatku VAT, przy czym w takim przypadku zmianie ulegnie stawka podatku VAT, kwota podatku VAT i

kwota ceny brutto; - rezygnacji z części Robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji

Umowy; - obiektywnie uzasadnionej decyzji Zamawiającego co do kolejności realizacji Robót; - wystąpienia

konieczności wprowadzenia zmiany osób personelu Wykonawcy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

zawieszenia Robót lub zmiany w przewidywanych terminach ich wykonywania; -uzasadnionych, niezawinionych

przez Wykonawcę przerw w realizacji Umowy spowodowanych siłą wyższą; - wystąpienia w trakcie realizacji

Umowy konieczności wykonania robót zamiennych; - zmiany osób upoważnionych do kontaktów w związku z

realizacją Umowy; - zmiany rachunku bankowego i innych danych zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego;

zmiany technologii wykonania Robót, lub zmiany materiałów i/lub urządzeń, jeżeli nowe rozwiązania będą

korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych; - uzyskanie

dodatkowych opinii i uzgodnień; - nieprzewidziane utrudnienia w realizacji robót w istniejącym obiekcie;

konieczność wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.smsraciborz.pl menu przedmiotowe zamówienia publiczne (aktualne)

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zespół Szkół

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 47-400 Racibórz ul. Kozielska 19..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  17.07.2014

godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w

Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19, Sekretariat (parter)..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Zamówienie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2007-2013 oraz środków budżetowych Województwa Śląskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
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