Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Kalwaria Zebrzydowska: Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy
boisku sportowym w Leńczach
Numer ogłoszenia: 206085 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130
Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie rozbudowy i
przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane: dokończenie rozbudowy i przebudowy zaplecza przy
boisku sportowym, budowa zbiornika na nieczystości płynne z instalacją, przyłącza
wodociągowego w miejscowości Leńcze na działce nr 2042/16, polegające między innymi na:
- wykonaniu robót wykończeniowych budynku - gładzie, okładziny wewnętrzne, podłogi,
malowanie, instalacje, - wykonaniu elewacji budynku, opaski wokół budynku, podestu i
podjazdu dla niepełnosprawnych, - wykonaniu przyłącza wodociągowego, zbiornika na
nieczystości, - wyposażeniu. 2. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót i projekcie
budowlanym załączonych do SIWZ. 3. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w
niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą
wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi
jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.43.20.00-4, 45.44.21.00-8,
45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.44.30.00-4,
45.43.21.12-2, 39.15.00.00-8.
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:
15.04.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, roboty budowlane z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz 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, co najmniej: dwie roboty
budowlane, których zakres obejmował co najmniej budowę, przebudowę,
nadbudowę lub rozbudowę budynku o wartości minimum 150 000,00 zł brutto
każda robota budowlana
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia
przedkładając wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 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. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca dysponował osobami na stanowiska: - kierownika budowy w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - kierownika robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - kierownika robót w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych. Wskazane osoby muszą posiadać uprawnienia w
poszczególnych specjalnościach lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na wartość co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto 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
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;

•

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.

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:
•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem 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;

•

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
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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku
polegania na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie to należy przedłożyć w
formie pisemnej tj. w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. W celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od
Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył
Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.; 2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku należy przedłożyć ustanowienie pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do

oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
przez notariusza; 3) oferta i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i
wymaganiami ustawowymi. W przypadku, gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo
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 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) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć
na etapie składania ofert i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest
spowodowana: a) wystąpieniem wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających Wykonawcy realizację przedmiotu umowy, klęsk żywiołowych, b)
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia,
utrudnienia prac lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 2) Wykonawca
może: a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, b) wskazać inny zakres
Podwykonawstwa niż w ofercie, c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w
ofercie, d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 2) W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. 3) Zmiany zakresu robót (zmniejszenia zakresu robót). 4) Zmiana stawki
podatku VAT (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą
różnicy w kwocie podatku VAT). 5) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi
okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ, b) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, c) zmiany
zapisów umowy będących warunkiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu
rękojmi lub gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. 6) zmiana osób wymienionych w
wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pod warunkiem
posiadania przez następców tych osób doświadczenia i uprawnień, co najmniej
równoważnych doświadczeniu i uprawnieniom wskazanych w warunkach udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w SIWZ. Zmiana osób
może być dokonana w przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
niewywiązywania się z powierzonych obowiązków lub gdy zmiana stanie się konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacji. Zmiana
postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, II
piętro, pokój nr 22.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul.
Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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

