Kawęczyn: Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy
naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia

Numer ogłoszenia: 38592 – 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, woj.
wielkopolskie, tel. 063 2885910, faks 063 2885940.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa boiska do piłki nożnej o
nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie – Kolonia”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości
Kowale Pańskie – Kolonia realizowanego na terenie Zespołu Szkół w Kowalach
Pańskich.
Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wykonanie zakresu rzeczowego robót w oparciu o
projekt budowlano-wykonawczy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB) opracowane przez mgr inż. Wiesławę Kolenda KONSPROJEKT
Turkowice 46 62-700 Turek , tel: 609 553 996.

Budowa boiska o wymiarach 18,0 x 44,0 m, ze strefami ochronnymi oraz
malowaniem linii:
1) montaż wyposażenia (bramki – 2 szt, tablica informacyjna ),
2) wykonanie drenażu
3) ogrodzenie boiska
4) wykonanie piłkochwytu
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 45 21 22 00-8 Roboty w zakresie obiektów sportowych

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: 31.07.2015 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM



III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

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
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi załączyć wykaz co najmniej trzech robót budowlanych w tym jednej
najważniejszej wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania, 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 najważniejszej roboty, określających, czy robota ta została
wykonana w sposób należyty oraz wskazujący, czy została wykonana zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca umieści w wykazie wykonanie
minimum w/w trzech robót oraz dołączy dowody o których wyżej mowa w odniesieniu
do jednej z nich będącej najważniejszą robotą – o wartości umownej, co najmniej
100.000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy), polegających na budowie, w tym
odbudowie, rozbudowie, a także przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego, przy
czym zakres rzeczowy co najmniej jednej roboty budowlanej, obejmował kładzenie
nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy lub nawierzchni asfaltowej lub akrylowej lub
poliuretanowej, wykonanie trawników boiskowych lub którykolwiek z tych zakresów
łącznie.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden
Wykonawca.
2

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami
odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający wymaga wskazania: co
najmniej jednej osoby na stanowisko kierownika budowy posiadającej ważne uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub
uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o której
mowa wyżej uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane lub kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
w szczególności na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. w o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63,
poz. 394). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi
stosowny wykaz.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej
wykonanie zamówienia przy czym Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. , Zamawiający uzna
powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi stosowne wykazy

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
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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;
informacje 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 publicznego;
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 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
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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.4.4) 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
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy z załącznikami (Zał. nr 1 do SIWZ);
- pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
- kosztorys ofertowy;
- oświadczenie o gotowości zawarcia umowy.
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:
1.Cena – 90 %
2. Gwarancja – 10 %

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
 a) w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy na osobę o
równoważnych
uprawnieniach, jak określone w SIWZ,

b) zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji robót, jeżeli dotyczy,

c) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, na równoważne wartościowo,

d) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp
technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

e) w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że przedmiot
umowy
nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami
wiedzy inżynierskiej;

f) w przypadku zmian obowiązującego prawa powodujących, że
realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się
niecelowa;
.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.kaweczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina
Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn – pokój nr 1
IV.4.1)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 09.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704
Kawęczyn Sekretariat 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: nie.
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

Wójt Gminy Kawęczyn

Jan Nowak
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