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

Kunów: Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy
środowiskowej - Etap IINumer ogłoszenia: 122197 - 2015; data zamieszczenia:
17.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie , ul. Warszawska 45B, 27415 Kunów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2611356, 2613174, 2611358, faks 041
2611356, 2613174, 2611358.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.kunow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i adaptacja
remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej - Etap II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres i
rodzaj robót obejmuje remont parteru części administracyjno -socjalnej wraz z
przebudową części sanitarnej. Remont części administracyjno - socjalnej parteru
polega na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie posadzek, malowaniu
pomieszczeń, wymianie instalacji c.o. wymianie osprzętu instalacji elektrycznej,
wykonaniu pomieszczeń sanitarnych, remoncie pomieszczeń wc. Szczegółowy
zakres i rodzaj robót przewidzianych do realizacji stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:




Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień
uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w
trybie zamówienia z wolnej ręki, stanowiących nie więcej niż 20% wartości
zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego,
wykonawcy
wyłonionemu
w
drodze
przetargu
nieograniczonego robót budowlanych i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju robót, na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt. 6.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7,
45.45.00.00-6, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 45.21.50.00-7.

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:
30.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


OPIS

SPOSOBU

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 precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia
warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1
ustawy;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał w
sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone, co najmniej 1 (jedna) najważniejszą robotę budowlaną o



wartości co najmniej 200.000,00 PLN brutto każda. Przez
najważniejsze roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie remont, budowę bądź
przebudowę budynku użyteczności publicznej. Ocena spełnienia tego
warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1
ustawy oraz wykazu robót z podaniem rodzaju robót, wartości, daty i
miejsca wykonania;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia
warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1
ustawy;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas
realizacji zamówienia będzie dysponował minimum jedną osobą, jedną
osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U.
z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. lub posiadających uprawnienia
budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi danej specjalności
uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo Budowlane),
dysponującą ważnym zaświadczeniem o przynależności do
odpowiedniej izby samorządu zawodowego, która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia; Ocena spełnienia tego warunku nastąpi
na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia
warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1
ustawy; Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż
posiada polisę - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarcze związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną niemniejszą niż na
kwotę 150.000,00 zł.

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;



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.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:



1 - Cena - 95
2 - Termin realizacji - 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
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy w stosunku do treści oferty: 1)
Zamawiający dopuszcza zmianę osoby inspektora nadzoru i kierownika budowy pod
warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ.
Zmiana następuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem nieważności w
razie jego niezachowania. 2) Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie
rzeczowo- finansowym na umotywowany wniosek każdej ze stron wskazujący
konieczność zmian i przyczyny je wywołujące. Zmiana następuje w formie
pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem nieważności w razie jego niezachowania
3) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku
udokumentowanego braku środków finansowych lub ich zmniejszenia. Zmiana
następuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem nieważności w razie
jego niezachowania. Podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wykonany zakres robót
potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym przez strony a jego wysokość
określona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy. 4) Zamawiający dopuszcza
zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku: -konieczności
wykonania prac dodatkowych -późniejszego przekazania przez zamawiającego
terenu budowy -w przypadku zaistnienia sytuacji skutkującej że rozpoczęcie robót
jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego 5) Zamawiający
dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia: - jeżeli po rozliczeniu kosztorysem
powykonawczym zaistnieje różnica w kosztach wykonania umowy -jeżeli nastąpi
urzędowa zmiana stawki podatku VAT Zmiana następuje w formie pisemnego
aneksu do umowy ze skutkiem nieważności w razie jego niezachowania. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego: 1)Na wniosek wykonawcy, za

zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane
zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku
gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze
funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiającego. 2)Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy polecić Wykonawcy na piśmie: wykonania robót uwzględnionych w dokumentacji projektowej a nie ujętych w
przedmiarze robót, -wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robót, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy,
-wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji W
przypadku wystąpienia w/w okoliczności sporządza się każdorazowo protokół
konieczności. Zmiany o których mowa powinny być uwzględnione przez Wykonawcę
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym. 1.W przypadku gdy
określone w pkt. 2 zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji traktuje się je jako
roboty dodatkowe i Zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich
wykonanie, w trybie wynikającym z art.67 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp. 2.W przypadku
wystąpienia robót wynikających z zapisów pkt. 2 ustala się: a)jeżeli roboty wynikające
z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami pkt. 2 odpowiadają opisom
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie
ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty.
b)jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami pkt.
2 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym , Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z
uwzględnieniem cen czynników produkcji, nie wyższych od minimalnych cen
materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w
miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) a w przypadku robót dla
których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiającego. c)jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru będzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami pkt. b) to Inspektor Nadzoru wprowadzi korektę ceny opartą na
wyliczeniach wynikających z ustalonej praktyki popartej rzeczywistym czasem i
nakładem ich wykonania. d)Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru
i Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian,
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych
warunków
zamówienia:
www.kunow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Kunów, ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 01.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Kunów, ul.
Warszawska 45 b, 27-415 Kunów pok. 210 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.16)
Informacje
dodatkowe,
w
tym
dotyczące
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

finansowania

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

