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

www.bip.prochowice.com/content.php?cms_id=38||menu=p7

Prochowice: Roboty budowlane zwi ązane z zagospodarowaniem terenu

turystyczno-rekreacyjnego w Lisowicach

Numer ogłoszenia: 106631 - 2014; data zamieszczenia : 19.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Prochowice , ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie, tel. 076 8584342

lub 8584343, faks 076 8584581.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.prochowice.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem

terenu turystyczno-rekreacyjnego w Lisowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

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

budowlane związane z zagospodarowaniem terenu turystyczno-rekreacyjnego w Lisowicach na działce nr 281/1 w

ramach operacji pn. Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych

Krainy Łęgów Odrzańskich w Lisowicach współfinansowanej środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają

warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Zakres robót w ramach zamówienia

obejmuje wykonanie: 1. Wykonanie ogrodzenia działki siatką stalową ocynkowaną i powlekaną z drutu

55x55x3,6/2,5mm wys. 1,25m i długości ok. 120 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i

obetonowanych. Wykonanie wejść i wjazdów furtką i bramą systemową z kształtowników stalowych

ocynkowanych malowanych farbą poliestrową wypełnione panelem stalowym ocynkowanym i powlekanym.

Zamawiający wymaga zastosowania kompletnego systemowego rozwiązania z zastosowaniem obejm, przelotek,

nasadek, napinaczy, słupków podporowych itp. elementów. 2. Wykonanie nasadzeń roślinności: Klon pospolity 4

szt. wielkości 14/+ C50, Głóg dwuszyjkowy 7szt. wielkości 14/+ C40, oraz Kaliny koralowej 4szt. wielkości ok.

50cm C10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ:

- Projekt zagospodarowania działki nr 281/1 w Lisowicach - Przedmiar robót Informacje dodatkowe: - Wszystkie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=10...

1 z 5 2014-05-19 10:08



nakłady do wykonania całości zamówienia: robocizna, materiały i sprzęt leżą po stronie wykonawcy i ich wartość

należy uwzględnić w cenie ofertowej, która w niniejszym postępowaniu ma charakter wynagrodzenia

ryczałtowego. - Wszystkie urządzenia i materiały, jeżeli zostały wymienione w dokumentacji projektowej z nazwy

własnej lub nazwy producenta, mogą być zastąpione innymi - równoważnymi tzn. takimi, które nie będą gorsze

jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie tych samych lub lepszych parametrów

technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku, gdy

zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty zmian

projektowych ponosi wykonawca..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.27.23-9, 77.31.00.00-6.

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: 18.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający żąda wniesienia wadium wartości 800,00 PLN słownie: osiemset

złotych

III.2) ZALICZKI

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

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 dokona oceny spełniania warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia

wykonawcy - formularz D

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia

wykonawcy - formularz D

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia

wykonawcy - formularz D

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia

wykonawcy - formularz D

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia

wykonawcy - formularz D

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:

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;

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.4.4) 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)

Pozostałe dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: a) wypełniony formularz ofertowy - wg formularza A; b)

dokument/y potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę np. aktualny odpis z właściwego

rejestru, wydruk z CEIDG. c) pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy - jeżeli
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uprawnienia osoby podpisującej ofertę nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 b); d) dowód

wniesienia wadium e) kosztorys ofertowy.

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

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, w zakresie i na warunkach określonych w § 11 ust.4 i 5 projektu umowy, stanowiącego

załącznik nr 2 do SIWZ tj: 4. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu końcowego wykonania zamówienia,

określonego w § 3 ust.2 umowy, w sytuacji wyjątkowej, będącej następstwem zaistnienia takich okoliczności jak:

1) siła wyższa lub szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne; 2) odkrycia, znaleziska, wykopaliska;

uniemożliwiające dotrzymanie terminu umownego. 3) wystąpienie robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem

podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 4) wady w dokumentacji, wymagające dodatkowego czasu na ich

usunięcie 5. Dopuszcza się możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust.1 w

następujących przypadkach: 1) ustawowa zmiana stawki podatku VAT na dostawy objęte niniejszą umową, 2)

stwierdzenie przy odbiorze wad nie nadających się do usunięcia, gdy nie uniemożliwiają one użytkowania

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.bip.prochowice.com/content.php?cms_id=38||menu=p7

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta i Gminy

Prochowice, 59-230 Prochowice, ul. Rynek 1, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  03.06.2014

godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Prochowice, 59-230 Prochowice, ul. Rynek 1,pokój nr 16

(sekretariat).

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 współfinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają

warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
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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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