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

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

Racibórz: Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Ogóln okształc ących

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w zwi ązku z budow ą kompleksu

lekkoatletycznego w ramach projektu pn.: Bli żej sportu - budowa

kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnok ształc ących

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Numer ogłoszenia: 293744 - 2014; data zamieszczenia: 0 3.09.2014

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.

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:  Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w związku z budową kompleksu lekkoatletycznego w

ramach projektu pn.: Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotowe zamówienie obejmuje

następujący zakres robót: a) rozebranie istniejących chodników i schodów terenowych o nawierzchni betonowej,

b) rozebranie nawierzchni placyku z płyt chodnikowych, c) rozebranie istniejących barierek stalowych, d)

rozebranie istniejącego ogrodzenia, e) odtworzenie chodników i placyku o nawierzchni z kostki granitowej po

śladzie istniejących z obramowaniem z palisady betonowej, f) odtworzenie schodów terenowych dopasowanych

do ukształtowania terenu, g) uzupełnienie murków ogrodzeniowych płytkami z piaskowca wraz z czyszczeniem i

montażem nowych barierek ze stali nierdzewnej, h) wykonanie prefabrykowanego muru oporowego, i) wykonanie

nawierzchni z kostki betonowej istniejącego placu betonowego za budynkiem szkoły wraz z wykonaniem

obramowania z krawężników betonowych i montażem wpustów ulicznych, j) montaż ławek, k) wykonanie

parkingu dla samochodów osobowych z 10 miejscami postojowymi o nawierzchni z kostki betonowej, l)

uporządkowanie terenu zielonego (ściągnięcie, oczyszczenie i ponowne ułożenie w-wy humusu wraz z
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plantowaniem i ponownym obsianiem trawą) Wyłoniony w ramach niniejszego postępowania Wykonawca przed

przystąpieniem do wykonywania robót, winien dokonać niezbędnych uzgodnień z Generalnym Wykonawcą

budowy przedsięwzięcia pn. Bliżej sportu budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w celu skoordynowania działań na obiekcie będącym

w trakcie realizacji. Wykonawca robót, w razie konieczności będzie zobowiązany ponosić częściowe koszty

ochrony budowy, koszty zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła itp. oraz na swój koszt zamontuje

opomiarowanie ( liczniki ) zużytych mediów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja

projektowa zawierająca w szczególności dokumentację budowlano-wykonawczą, specyfikację techniczną

wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, które stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.22.30.00-6, 45.23.33.00-2,

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: 30.11.2014.

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 6.000,00 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 lub remontem drogi lub parkingu lub ciągów pieszych o wartości min. 150.000,00 PLN brutto

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
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prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

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.3.4) 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. 3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień

budowlanych, uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi

wraz z aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa. - Kierownik robót konstrukcyjnych -

Zamawiający wymaga , aby osoba wskazana na to stanowisko, posiadała min. 3 letnie doświadczenie

licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym wpisem do Izby

Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dopuszcza wykonywanie ww. stanowisk poprzez jedną osobę

spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi.

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 : - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 150.000,00 zł, -

dysponowanie środkami finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej na poziomie nie niższym niż

kwota 200.000,00 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

wykonane  w  sposób  należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;
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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;

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;

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
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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;

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

- 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 lub dodatkowych; - 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
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standardów jakościowych; - nieprzewidziane utrudnienia w związku z robotami prowadzonymi przez innego

wykonawcę hali sportowej,

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:  18.09.2014

godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego przy ul. Kozielskiej 19 w Raciborzu, sekretariat (parter).

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

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
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