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

Smołdzino: Budowa świetlicy środowiskowej w m. Żelazo
Numer ogłoszenia: 99175 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino,
woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smoldzino.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy
środowiskowej w m. Żelazo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budynek świetlicy
środowiskowej wolnostojący z poddaszem nieużytkowym wraz z przyłączami, na działce nr
22 w miejscowości Żelazo, gmina Smołdzino. Teren działki o jednolitej rzeźbie terenu.
Budowany obiekt zostanie wyposażony w przyłącze wodociągowe i energetyczne.
Odprowadzenie ścieków bytowych do zbiornika bezodpływowego wentylowanego
zlokalizowanego w obszarze działki. Usytuowanie budynku świetlicy jest zgodne z
warunkami ustalonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Odprowadzenie wód opadowych z dachu czterema rurami spustowymi z rozsączeniem
powierzchniowym na obszarze działki nr 22. Odległość budynku świetlicy od granic działki i
punktów charakterystycznych określonych w ww.decyzji o warunkach zabudowy oraz części
graficznej projektu zagospodarowania terenu. Powierzchnie utwardzone wykonane z
drobnowymiarowych elementów np. polbruku. Zagospodarowanie terenu uzupełnione
zostanie nowym układem utwardzonego ciągu pieszego i podejść do świetlicy. Obszar
zagospodarowania posiada dostęp do drogi publicznej (działka nr 44), w ramach istniejącego
zjazdu. Lokalizacja śmietnika w odległości 3,00 m od granicy działki. Budynek świetlicy
parterowy z dachem o kącie nachylenia 30 stopni. Powierzchnia zabudowy - 138,24 m2
Powierzchnia biologicznie czynna działki nr 22 wynosi 95,30% jej powierzchni całkowitej.
Cytowana wyżej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określa

powierzchnię biologicznie czynną na poziomie 50%. Poziom +/- 0,00 posadowienia budynku
na rzędnej 21,90 m n.p.m. Geotechniczna kategoria posadowienia obiektu na gruntach o
prostych warunkach, pierwszej kategorii posadowienia. Bilans: - powierzchnia działki nr 22
4876,35 m2 - drogi i powierzchnie utwardzone 250,30 m2 - powierzchnia zabudowy budynku
świetlicy 138,24 m2 - powierzchnia użytkowa budynku świetlicy 114,30 m2 - kubatura
budynku świetlicy 457,20 m3 Projekt budowlany świetlicy zawiera branże: - architektoniczną
- konstrukcyjną - elektryczną - sanitarną instalacji sanitarnych - sanitarną przyłączy wod. kan. A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót do wykonania
określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. B. Wykonawca jest
upoważniony do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej terenu i jest w pełni świadomy
wszystkich warunków fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do terenu budowy, jak
również jest doskonale świadomy końcowego efektu robót. Każdy z wykonawców ponosi
pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji
zamówienia. C. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.. D.
Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie oraz związane z wykonaniem robót.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z
niniejszej umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranności. W
szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, zgodności
wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich
świadczeń stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą
Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie. E. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0,
45.26.12.00-9, 45.40.00.00-1, 45.23.13.00-8, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3.
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:
31.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wniesienie wadium jest
wymagane. Ofertę należy zabezpieczyć poprzez wniesienie wadium w wysokości: 14 999,70
zł (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 70/100). Okres ważności
wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą, Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: - pieniądzu (złotych), - 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. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42
poz. 275 z późn. zm.). 11.2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto BANK
SPÓŁDZIELCZY USTKA, 32 9315 0004 0007 5398 2000 0020 tytułem Budowa świetlicy
środowiskowej w m. Żelazo. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek
bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek
bankowy Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną
formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Zamawiający
zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. 11.3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w
pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wskazany
przez Wykonawcę. 11.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy nie złożył
dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust .1 ustawy, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 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 zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
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
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie);
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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 co najmniej dwie roboty obejmujące budowę nowych budynków w
ramach odrębnych umów zrealizowanych w technologii tradycyjnej od
podstaw do pełnego oddania ich do użytku, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz robót stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - wymagane jest
posiadanie kierowników z uprawnieniami w specjalności prowadzenia robót: kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby samorządu
zawodowego; - kierownik robót sanitarnych-specjalista w zakresie robót
instalacji i sieci sanitarnych, urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, który
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci,
instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby samorządu
zawodowego; - kierownikiem robót elektrycznych-specjalista w zakresie robót
sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki, który posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby samorządu
zawodowego; zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - wymagane jest
posiadanie kierowników z uprawnieniami w specjalności prowadzenia robót: kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby samorządu
zawodowego; - kierownik robót sanitarnych-specjalista w zakresie robót
instalacji i sieci sanitarnych, urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, który
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci,
instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby samorządu
zawodowego; - kierownikiem robót elektrycznych-specjalista w zakresie robót

•

sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki, który posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby samorządu
zawodowego; zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

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, dowód
posiadania środków finansowych w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo - kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę co
najmniej 400 000,00 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;

•

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.

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 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;

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)
a) formularz oferty - zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ; b) pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne)
powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do
reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze

sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach; pełnomocnictwo nie jest
wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z
imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym i winno być sporządzone w
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego; c) dowód wniesienia wadium; d) szczegółowa
kalkulacja kosztorysowa.
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.smoldzino.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Smołdzino, ul. T. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 23.05.2014 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Smołdzino, ul. T.
Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.
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 finansowana ze środków Agencji Nieruchomości
Rolnych.
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: tak

