OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w miejscowości Mistów gmina Jakubów
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jakubów , Jakubów 55, 05-306 Jakubów, woj.
mazowieckie, tel. 025 7579190, faks 025 7579190.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jakubow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na
roboty budowlane pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości
Mistów gmina Jakubów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mistów
gmina Jakubów obejmująca parterowy budynek hali sportowej z łącznikiem,
niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o spadku 12% nad halą sportową oraz o spadku
19% nad łącznikiem. Projektowany budynek hali ma wysokość w kalenicy 11,27m od
projektowanego poziomu posadzki. Ściany projektowanego budynku - w technologii
tradycyjnej, murowanej z bloczków z betonu komórkowego murowanych na klej, ściany
wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej lub silikatowej KL 10 na zaprawie cementowo wapiennej M-5. Strop nad łącznikiem - żelbetowy wylewany, w hali sportowej stropodach
niewentylowany na dźwigarach drewnianych na których zaprojektowano płytę warstwową z
rdzeniem poliuretanowym. Konstrukcję dachu nad łącznikiem zaprojektowano z elementów
drewnianych przykrytych blachą trapezową układaną na łatach drewnianych, kontrłatach lub
deskach, z ociepleniem ze styropianu . Powierzchnia i kubatura części projektowanej wynosi:
powierzchnia zabudowy projektowana 1.110,74 m2, powierzchnia użytkowa projektowana
1024,48 m2, kubatura projektowa 10.596,60 m3, Zakres zamówienia obejmuje wykonanie
wszystkich prac prowadzących do osiągniecia stanu zgodnego z projektem budowlanym, w
oparciu o projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
przedmiary robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne
do prawidłowego wykonania zadania pn: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w
Mistowie. Przedmiot zamówienia należy zrealizować z zachowaniem obowiązujących norm
technicznych i przepisów BHP. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do
wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie zapewnić Wykonawca. Jakość
wykonania robót oraz materiałów użytych do zrealizowania zadania powinna spełniać
wymogi zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przedmiot zamówienia
obejmuje kompleksową budowę obiektu hali sportowej.Zamawiający wymaga od
Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia, w tym
na:wykonane roboty budowlane - 36 miesięcy, zamontowane urządzenia - 36 miesięcy Okres

gwarancji liczony będzie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i
podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 5.Szczegółowy
zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest w: dokumentacji projektowej- Załącznik
do SIWZ, STWiOR zawierającej zbiory wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych,
właściwości materiałów i urządzeń oraz wymagania w zakresie prawidłowości wykonania
poszczególnych robót - Załącznik do SIWZ, przedmiarach robót - Załącznik do SIWZ Jeżeli
w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej przy opisywaniu przedmiotu
zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych i nazw producentów, należy je traktować
wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej oraz doprecyzowaniu przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych w oparciu o
produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, że spełniają one te same
właściwości techniczne oraz na etapie realizacji inwestycji uzyskają akceptację projektanta,
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wszelkie materiały i urządzenia określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub
ze wskazaną marką albo patentem, określają wymagane przez Zamawiającego parametry
techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia
oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że
materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez
Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca, który zamierza zastosować
materiały lub urządzenia równoważne obowiązany jest w ofercie wskazać w formularzu
Wykaz urządzeń równoważnych - stanowiący załącznik do SIWZ, które oferowane
urządzenia lub/i materiały zostały zaoferowane jako równoważne oraz załączyć do oferty
stosowne, potwierdzone przez producenta, dokumenty określające dane techniczne w zakresie
odpowiadającym parametrom materiałów/urządzeń zaprojektowanych (np.: specyfikacje i
karty techniczne) oraz wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające
dane materiały. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności
proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii
ekspertów. Brak wskazania w załączniku propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych
oznaczać będzie deklarację wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy
zastosowaniu urządzeń i materiałów określonych w SIWZ. Wykonawca składający ofertę
zawierającą rozwiązania równoważne ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe
funkcjonowanie rozwiązań technicznych. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez
Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji
projektowej i STWiOR w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego
Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści SIWZ. Zwrot równoważne
oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych
rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach.
Dokumentacja techniczna do wglądu w Urzędzie Gminy w dniach poniedziałek - piątek w
godz. 800 - 1500..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia w okresie 3 lat zamówienia
uzupełniającego wg zasad określonych w art. 67, ust. 1, pkt 6 ustawy Prawo zamówień

publicznych i zamówień dodatkowych wg zasad określonych w art. 67 ust.1 pkt 5.
Roboty uzupełniające i dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego
konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których
zakres finansowy nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego
Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy
zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen uzgodnionych z
Zamawiającym i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Przed podpisaniem przez
strony umowy na zamówienia uzupełniające zostanie ustalony zakres rzeczowy,
finansowy i termin realizacji zadania.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9,
45.40.00.00-1.
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:
31.05.2018.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem
terminu składania ofert, wadium w wysokości: 66 000,00 PLN (słownie: Sześćdziesiąt sześć
tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 28
stycznia 2016 roku, przed godz. 1030. Wadium może być wnoszone w następujących
formach: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 dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz.
1158 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy na konto Zamawiającego: Urząd Gminy Jakubów Bank Spółdzielczy O/Jakubów 90
9226 0005 0050 0294 2000 0070 z dopiskiem Wadium-Budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w miejscowości Mistów gmina Jakubów Do oferty należy dołączyć kserokopię
dowodu przelewu potwierdzającego wniesienie wadium. W przypadku wniesienia wadium w
formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy
złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy
w Jakubowie, 05-306 Jakubów ul. Mińska 15 pok. Nr 1 lub dołączyć do oferty (w sposób
umożliwiający wypięcie i przekazanie do kasy). Kopia potwierdzająca wniesienie wadium
winna być dołączona do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający
uważa wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 28 stycznia 2016 roku do godz. 10:30.
Wadium musi obejmować termin związania ofertą. Nie wniesienie wadium w terminie lub w
inny sposób niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została

wybrana- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25
ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2
pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszą. Pozostałe warunki dotyczące wadium określone są w art. 45 i 46 ustawy.
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
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia
Wykonawcy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie wykazu robót
budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia 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, 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. W
tym celu należy wykazać, iż Wykonawca wykonał co najmniej po dwie roboty
budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia tj: budowy, przebudowy, rozbudowy lub
modernizacji hali sportowej - o wartości co najmniej 3 000 000,00 każda.
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, to zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz z
dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie
(poświadczenia, referencje lub inne dokumenty , jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia ). W/w dokumenty muszą być wystawione przez



bezpośredniego Inwestora (odbiorcę wykonywanych robót budowlanych),
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkody Zamawiającego powstałe wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia
Wykonawcy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie wykazu 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, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik do SIWZ . Wykonawca musi wskazać do uczestniczenia w
wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby : a) Kierownik budowy
- posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej jednego
kontraktu/zadania dotyczącego budowy, przebudowy, rozbudowy lub
modernizacji hali sportowej. Kierownik budowy powinien posiadać
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej
funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, b) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - powinien
posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń oraz minimum dwa lata doświadczenia na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, c)
Kierownik robót instalacyjnych - powinien posiadać uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
oraz minimum dwa lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót instalacyjnych, d) Kierownik robót elektrycznych - powinien
posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń oraz minimum dwa lata
doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
elektrycznych Dopuszcza się, aby Kierownik budowy pełnił jednocześnie
funkcję kierownika robót w branży, w której posiada uprawnienia. Jeżeli
Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, to zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który



zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą
za szkody Zamawiającego powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie 1.Opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 3
000 000,00 zł 2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informacja
ma potwierdzić posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na
zdolnościach finansowych innych podmiotów, to zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkody Zamawiającego
powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

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;



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.

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;



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;


aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.3.2)


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy 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)
Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca powierzy część zamówienia
podwykonawcom. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną w oparciu o
przedmiary robót, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wraz z podaniem
składników cenotwórczych. Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 95
2 - okres gwarancji - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
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 zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
jest dopuszczalna tylko w przypadku: 1)konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
a)braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub
b)działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub c)

nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub d) wstrzymaniem prac budowlanych przez
właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub e) opóźnieniem
związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo
budowlane dokumentów lub f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy 2)
wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia i w
związku z tym zmniejszenia wynagrodzenia, 3) zmiana wynagrodzenia odbywać się będzie w
oparciu o ceny jednostkowe Warunkiem wprowadzenia ww. zmian jest wystąpienie z
pisemnym wnioskiem strony o ich dokonanie. 2.Przewidziane powyżej okoliczności
stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego
obowiązek wprowadzenia takich zmian. 3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. 4.Wszelkie zmiany muszą być
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy Pzp
stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.jakubow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów pok. Nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 28.01.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306
Jakubów pok. Nr 1.
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 jest przy pomocy środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na rok
2016..
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

