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

esolina.pl/231/

Polańczyk: Poprawa funkcji rekreacyjnej wokół amfiteatru  w Pola ńczyku wraz z budow ą

sanitariatów

Numer ogłoszenia: 82033 - 2015; data zamieszczenia:  03.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku , ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, woj. podkarpackie, tel. 013 4692118.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.esolina.pl

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:  Poprawa funkcji rekreacyjnej wokół amfiteatru w Polańczyku wraz z budową sanitariatów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnych sanitariatów, wraz

z infrastrukturą towarzyszącą, ścieŜek spacerowych, miejsca wypoczynkowo-widokowego, utwardzonych placów i dojazdu do amfiteatru. Inwestycja

zlokalizowana jest w Polańczyku w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanego amfiteatru na działkach nr 109⁄1, 110⁄3, 109⁄4, 112⁄4.

Budynek będzie posiadał następujące parametry techniczne: Budynek wolnostojący, parterowy sanitariatów ogólnodostępnych. Elementy budynku

będą wykonane jako: ławy i ściany fundamentowe Ŝelbetowe, ściany zewnętrzne murowane, strop Ŝelbetowy, dach wielospadowy o kącie nachylenia

30° drewniany o konstrukcji krokwiowo-j ętkowej, pokrycie dachu blacha trapezowa kolor ciemna zieleń. Zestawienie powierzchni : - powierzchnia

zabudowy 68,07m2, - kubatura 244,0 m3, - wysokość 4,93 m.

ŚcieŜki spacerowe - ścieŜki spacerowe słuŜyć będą jako połączenie amfiteatru z przystanią na terenie Zalewu Solińskiego. Z uwagi na róŜnicę

poziomów składać się będzie z odcinków o pochyleniu podłuŜnym 0-6% oraz odcinków z projektowanymi schodami terenowymi. Projektowane odcinki

proste oraz schody terenowe wykonane będą z kostki betonowej typu "Prostokąt" kolor szary grubości 6cm w obrzeŜach betonowych 8x30cm.

osadzonych na ławie fundamentowej. Szerokość ścieŜki z obrzeŜami 1,66m. .

Miejsce wypoczynkowo-widokowe: słuŜyć będzie wraz z ustawionymi ławkami jako urządzony punkt obserwacyjny Zalewu Solińskiego oraz dla

wypoczynku i rekreacji turystów. Projektowane odcinki proste oraz schody terenowe wykonane będą z kostki betonowej typu "Prostokąt" kolor szary

grubości 6cm w obrzeŜach betonowych 8x30cm. .

Place utwardzone: przy widowni amfiteatru zostaną utwardzone place dla osób korzystających z amfiteatru. Place zostaną wykonane z kostki

betonowej typu "Prostokąt" kolor szary grubości 6cm w obrzeŜach betonowych 8x30cm. .

Dojazd do amfiteatru: Wykonanie dojazdu pozwoli na podjazd do magazynków znajdujących się pod sceną oraz obsługi imprez. Projektowany dojazd

zostanie wykonany z kostki betonowej typu "Prostokąt" kolor szary grubości 8cm w krawęŜnikach drogowych osadzonych na ławie fundamentowej

Powierzchnia projektowanych ścieŜek spacerowych i placów ok. 938,74 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załącznikach nr 1 (dokumentacja projektowa) i nr 2 (specyfikacja techniczna) do SIWZ. .

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposaŜenia zawarte w SIWZ, zostały uŜyte w celu

sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza moŜliwość złoŜenia oferty w oparciu o

zastosowanie rozwiązań równowaŜnych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do

prawidłowego funkcjonowania. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równowaŜnych naleŜy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót oraz

zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od załoŜonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robót oraz kosztorysach nakładczych. RównowaŜne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
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obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równowaŜne wymagające zmiany posiadanych orzeczeń, będzie

musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane orzeczenia własnym staraniem i kosztem, gwarantując

jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez

zamawiającego (art. 30 ust. 5). Obowiązek wykonawcy wykazania równowaŜności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który moŜe być

spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami

określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równowaŜne. Zamawiający nie wyraŜą zgody, by

proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) równowaŜne były prototypami.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.21.00.00-2, 45.42.00.00-7, 45.11.27.00-2, 45.33.11.00-7,

45.33.00.00-9, 45.33.30.00-0, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 10 000,00 (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych).

Dopuszczalne formy wadium (art. 45 ust. 6):

- Pieniądz (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego) nr rachunku: PBS O/Lesko 64 8642 1012 2003 1206 0654 0002

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pienięŜnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

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 Ŝeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna Ŝe Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o

zamówienie publiczne z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złoŜonego przez

Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeŜeli wykaŜą, Ŝe wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na roboty

budowlane o wartości nie mniejszej niŜ 350 000,00 zł brutto - w jednym zadaniu, którego przedmiotem była budowa budynku uŜyteczności

publicznej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę wykazu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna Ŝe Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o

zamówienie publiczne z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złoŜonego przez

Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna Ŝe Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
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zamówienie publiczne z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złoŜonego przez

Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna Ŝe Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o

zamówienie publiczne z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złoŜonego przez

Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób

naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 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

niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub

zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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,  Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,  lub potwierdzenie,  Ŝe uzyskał

przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niŜ 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 niŜ 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 niŜ 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  takŜe  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu w  zakresie  wymaganym dla  wykonawcy,

określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawiony nie

wcześniej niŜ 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 niŜ 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

- formularz ofertowy,

- szczegółowy kosztorys ofertowy,

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

- dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania wykonawcy (pełnomocnictwo), o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złoŜonych

wraz z ofertą.

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 - 90

2 - Okres gwarancji - 10

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

1. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy w następującym zakresie:

1) termin realizacji zamówienia moŜe ulec zmianie w następujących sytuacjach:

a) niesprzyjających warunków atmosferycznych, warunki zmiany:

- wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku moŜliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na złe warunki

atmosferyczne,

- jednoczesny braku moŜliwości realizacji innych robót, niezaleŜnych od warunków atmosferycznych,

b) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej: warunki zmiany:

- wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru lub kierownika budowy o konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- dokonanie zmian w dokumentacji lub usunięcie błędów przez projektanta,

2) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie moŜe ulec zmianom w przypadku:
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a) zmniejszenia zakresu robót lub pominięcia robót, o wartość niewykonanych robót warunki zmiany:

- jeŜeli Zamawiający uzna, Ŝe zmniejszenie zakresu robót lub pominięcie robót nie wpłynie na prawidłową realizację przedmiotu umowy,

- wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o moŜliwości (zasadności) rezygnacji z robót lub pominięcia robót, - zgodność

proponowanych zmian w zakresie robót do wykonania lub pominięcia z uzyskanymi pozwoleniami uzgodnieniami i opiniami jeŜeli były wymagane przez

odrębne przepisy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  esolina.pl/231/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, Polańczyk

38-610 pok. Nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy

Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, Polańczyk 38-610 pok. Nr 11.

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:  Zadanie jest

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013, Tytuł projektu:

Polańczyk i Schidnycja - wykorzystajmy nasz wspólny potencjał turystyczny i kulturalny, w celu poprawy konkurencyjności regionu Bieszczad.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania środków pochodz ących z

bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82033&rok=2015-06-03


