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

www.bip.ozarowice.pl

Ożarowice: Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z

terenami przyległymi

Numer ogłoszenia: 65691 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ożarowice , ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, woj. śląskie, tel. 32 2857222,

faks 32 2845024.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ozarowice.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 centrum miejscowości Ossy wraz

z terenami przyległymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty

budowlane polegające na: - Budowie nawierzchni syntetycznej pod siłownię plenerową: ok. 305 m2; - Budowie

ścieżek/tras rolkowych: ok. 1 970 m2; - Zagospodarowaniu zieleni, (drzewa iglaste około 100 szt.); -

Zamontowaniu elementów zagospodarowania przestrzennego: (ławki ok. 25 szt., kosze ok. 25 szt., zegar

słoneczny, kompozycja skalna); - Wykonaniu nawierzchni pod stanowiska szachowe z kostki betonowej: ok. 45

m2; - Budowie obszaru parkingowego z kostki ażurowej: ok. 130 m2; - Uporządkowaniu terenu wraz z

uzupełnieniem obsiania około: 30 300 m2; - Budowie nawierzchni pod scenę z kostki betonowej: ok. 200 m2; -

Rewitalizacji boiska wraz z zagospodarowaniem zieleni ok. 1 300 m2; - Budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z

wyposażeniem (piłkochwyty, komplet bramek, słupków i koszy do gry w piłkę koszykową) o powierzchni około:

26x44 m2; oraz dostawa sprzętu: 1) stanowisko plenerowe do gry w szachy: 3 szt.; 2) wyposażenie siłowni: -

Prasa nożna/wioślarz; - Orbitrek; - Drabinka/podciąganie nóg; - Biegacz; - Wyciąg górny/wyciskanie siedząc; -

Koła Tai-Chi; - Ławka/prostownik pleców; - Twister i wahadło; - Miejsca postojowe dla rowerów 5 szt.; - Scena

plenerowa składana - Kosiarka spalinową/traktor - Mini ciągniczek do profesjonalnej konserwacji boisk

syntetycznych, z długiego i krótkiego włosia wypełnionych piaskiem kwarcowy lub granulatem. UWAGA!

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ - wzór umowy oraz w
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załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.21.22.20-4, 45.11.12.00-0, 45.11.27.00-2,

45.23.32.00-1, 45.23.31.62-2, 45.22.33.00-9, 37.41.00.00-5, 45.11.27.19-5, 77.31.00.00-6, 37.53.52.00-9,

16.31.11.00-9, 45.23.31.62-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN

(trzydzieści tysięcy złotych) 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia

wadium upływa dnia 27.03.2015 r. o godz. 10:00. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach: - w pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach

bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.

z 2000 r. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i nr 216, poz. 1824 ze zm.). 5. Wadium

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego - 21 8467 0001 0000 2974 2000 0012 w

Bank Spółdzielczy Świerklaniec - z dopiskiem: Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami

przyległymi. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. 6. W treści wadium składanego w formie innej

niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te

muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których

mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa

w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do krupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli

wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

wykonawcy. Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty

należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować

cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz można

złożyć łącznie z ofertą (ale w oddzielnej kopercie, by nie było na stale związane z ofertą) lub złożyć w siedzibie

Zamawiającego (w księgowości pokój nr 6). Kserokopię tych dokumentów można dołączyć do oferty. Wadium
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wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 7. O uznaniu przez

Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu

środków na rachunek Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania

ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie

zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w sytuacji określonej w art. 46 ust.

4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy

Pzp.

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu

zamówienia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - jednej roboty

budowlanej obejmującej swym zakresem budowę boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o

powierzchni co najmniej 600 m2; oraz - jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu

nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni co najmniej 1.500 m2.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - co

najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej

750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

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;

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;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej

niż  3  miesiące  przed upływem terminu  składania  ofert  albo  składania  wniosków o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

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;
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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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

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 dotyczące przynależności 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.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Gwarancja jakości - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących zakresach: - terminu wykonania

zamówienia, 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu (data) wykonania zamówienia: - w przypadku

udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jeśli jego

wykonanie (sposób, technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia

podstawowego; - w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, oraz w

przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót np. opady

deszczu, śniegu itp., potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru lub upoważnionego

przedstawiciela Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem

terminu wykonania zamówienia; - w przypadku wstrzymania robót budowlanych z powodu błędów w

dokumentacji projektowej; - w przypadku wyrażenia zgody Instytucji Wdrażającej (która dofinansowuje zadanie)

na późniejsze zakończenie realizacji przedmiotowego zamówienia. W powyższych przypadkach nowy termin

wykonania zamówienia ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą. 3. Zamawiający przewiduje również

możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.ozarowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ożarowice ul.

Dworcowa 15 42-625 Ożarowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2015

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ożarowice 42-625 Ożarowice ul. Dworcowa 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

Europejskiej: Inwestycja realizowana dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=65691&rok=2015-05-07
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