Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz/

Przewóz: Budowa garażu dla OSP Przewóz.
Numer ogłoszenia: 148782 - 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie , pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj.
lubuskie, tel. 068 3623287, faks 068 3623287.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa garażu dla OSP Przewóz..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego
zamówienia jest Budowa garażu dla OSP Przewóz. Opis techniczny projektu Fundamenty - w
postaci ław i stóp żelbetowych. Ściany fundamentowe - z bloczków betonowych 10 MPa na
zaprawie cementowej M8 Ściany cokołu - ściany cokołu od poziomu ~0,05m poniżej
projektowanego poziomu terenu do wysokości cokołu istniejącego. Cokół z cegły klinkier o
wytrzymałości 35 Mpa na gotowej zaprawie do klinkieru w kolorze zbliżonym do istniejącego.
Spoinowanie cokołu gotową fugą do klinkieru. Ściany zewnętrzne powyżej cokołu - z betonu
komórkowego o wytrzymałości 15 Mpa na zaprawie cem.-wap. M5 grub. 24 cm . Strop - strop
prefabrykowany z płyt z betonu komórkowego z wylewkami z płyty żelbetowej wspartej na belkach
stalowych. Tynki wewnętrzne - tynk cementowo - wapienny plus gładź gipsowa stosowana w
pomieszczeniach nieogrzewanych. Malowanie - lamperia olejna do wysokości 1, 6m, powyżej
malowanie 3x farbą emulsyjną do wnętrz stosowaną w pomieszczeniach nieogrzewanych. Kolor do

uzgodnienia z inwestorem. Dach - dach o konstrukcji drewnianej, tradycyjnej. Pokrycie dachu dachówka karpiówka w koronkę. Brama - brama segmentowa, stalowa identyczna z istniejącą.
Okna - projektuje się okna drewniane z drewna klejonego, białe stosowane w pomieszczeniach
nieogrzewanych. Parapety zewnętrzne - stalowe, ocynkowane, powlekane, w kolorze szarym. W
oknie od strony ulicy powtórzone elementy betonowych gzymsów nad i pod oknem, w kolorze
zbliżonym do istniejącego. Parapety wewnętrzne - konglomerat, w kolorze szarym. Rynny i rury
spustowe - z blachy tytanowo - cynkowej. Rynny fi 120, rury spustowe.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.
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: 15.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 5.000,00 zł
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
o

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności
lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich), b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich),


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności
Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie
ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) Wykonawcy
powinni przedstawić 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 musi zawierać co najmniej trzy roboty
budowlane polegające na budowie obiektów budowlanych o wartości minimum 180.000 zł
brutto/każda. Przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez
Wykonawców roboty zostały wykonane należycie muszą zawierać, co najmniej: a.
wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował
roboty których dokumenty dotyczą, b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane
były roboty, c. wskazanie zakresu robót, d. wskazanie wartości robót, e. wskazanie daty
wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), f. wskazanie miejsca wykonania, g. opinię
podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że roboty zostały wykonane
należycie



III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca przedstawi wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i
narzędzi, jakimi dysponuje. Wymagane jest dysponowanie co najmniej: koparko spycharką lub koparko - ładowarką, środki transportowe do 5 t, wyciąg budowlany.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca przedstawi wykaz personelu przewidzianego do wykonania zamówienia
wraz z ich doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania
zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa): a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawca musi przedłożyć dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą
niż 180.000 zł a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

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;

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;
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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;

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: 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
Zamawiający dopuszcza możliwości zmian w zakresie: - ceny ( §7 projektu umowy). Zmiana ceny
może nastąpić w sytuacji wystąpienia różnic w związku ze zmniejszeniem lub w związku ze
zwiększeniem zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania zamówienia; - zmiana zakresu
rzeczowego umowy (§ 1 projektu umowy) może nastąpić w sytuacji wystąpienia różnic w związku
ze zmniejszeniem lub w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego przewidzianego do
wykonania zamówienia; - zmiana terminu wykonania zamówienia (§ 2 projektu umowy) może
zostać zmieniony/przesunięty z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. W przypadku
zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie strony muszą wyrazić zgodę na wniesienie zmian w
zapisie umowy. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej
nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Przewozie plac Partyzantów 1 68-132 Przewóz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przewozie plac Partyzantów 1 68-132 Przewóz
Sekretariat.
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: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia
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

