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

Iłowa: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz

zagospodarowanie przyległego do niej terenu

Numer ogłoszenia: 97270 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Iłowej , ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, woj. lubuskie, tel. 68 368 14

00, faks 68 368 14 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie

oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotowy budynek zlokalizowany

jest w miejscowości Klików , Gmina Iłowa i wraz z przyległym terenem obejmuje dz. nr 123/2 i 122/6 . Część

istniejąca nie jest ujęta w ewidencji zabytków. Obiekt parterowy , niepodpiwniczony. Przewiduje się remont i

przebudowę istniejącego budynku świetlicy oraz dobudowę o obiekt zaplecza , w poziomie przyziemia. Część

dobudowaną (zaplecze) zaplanowano wykonać w technologii tradycyjnej, murowanej, przykrytą dachem

dwuspadowym o nachyleniu połaci 220 ( 40%). Wejście główne do budynku świetlicy od strony istniejącej ulicy

asfaltowej wsi , do zaplecza (część nowoprojektowana) od strony ulicy i szczytowej budynku . W remontowanym

obiekcie zaplanowano salę główną świetlicy , ponadto w dobudowywanej części znajdą się : pomieszczenia holu

z szatnią i korytarzami ; zmywalnia i przygotowalnia ciepłych napojów ; wc dla mężczyzn , kobiet i osób

niepełnosprawnych , pomieszczenie techniczne ( kotłownia , układy pomiarowe ). Wszystkie pomieszczenia będą

połączone ze sobą w sposób funkcjonalny. Dane budynku : - powierzchnia zabudowy części istniejącej budynku :

142,87 m2 - powierzchnia zabudowy części dobudowanej : 76,41 m2 - powierzchnia użytkowa : 185,21m2 -

całkowita powierzchnia zabudowy: 219,28 m2 - kubatura całkowita : 1145,60 m3 Budynek wyposażony będzie w

następujące instalacje: - instalacja ciepłej i zimnej wody - instalacja kanalizacji sanitarnej: ścieki sanitarne

odprowadzane będą do projektowanego zbiornika na ścieki - instalacja CO, z kotłem grzewczym wodnym 13 KW
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- wentylację grawitacyjną i mechaniczną - instalację elektryczną : tablice , wlz , oświetleniową i gniazd wtykowych

. - instalację wyrównawczą i odgromową. Na działce poza budynkiem zlokalizowany będzie: - bezodpływowy

zbiornik na ścieki o pojemności 10 m3 , z przyłączem kanalizacji sanitarnej pvc160 mm : 5mb - przyłącze

wodociągowe PE - SDR 11 ; 40 mm : 18 mb ; studnia wiercona pvc 250 mm i zestaw hydroforowy o wydajności

do 2,1m3/h - przyłącze elektryczne napowietrzne YLY 4x16m2 : 16 mb Od strony drogi asfaltowej planuje się

ponadto wykonać : schody i pochylnie dla osób niepełnosprawnych : 26,62 m2 ; utwardzone dojścia i dojazdy

oraz miejsca na pojemniki , z kostki betonowej polbruk : kostka gr.6 cm na podsypce piaskowej : 21,3m2 ; kostka

gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego : 123,70 m2 ; wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 150

cm z furtką i bramą systemową dla takiego ogrodzenia :71 mb ; Proponowane w projekcje urządzenia i elementy

można zastąpić innymi spełniającymi te same funkcje oraz mającymi te same parametry , odpowiednie atesty i

aprobaty. Dokładny opis zakresu i technologii wykonania znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej ;

przedmiarach robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.22.33.00-9, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3,

45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie:

dziesięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: 1) Aktualny odpis z właściwego

rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.

24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego,

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
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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 ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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 ofert. 4) Oświadczenie o spełnieniu

warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu (z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.

1 i 2 ustawy Pzp). Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez

wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje

potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje należyte wykonanie, w ciągu

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych podobnych z rodzaju i zakresu do przedmiotu

zamówienia o wartości min. 400.000,00 zł netto każde - przez roboty odpowiadające swoim rodzajem i

zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumieć się będzie wykonanie robót w

zakresie : - budowa lub remont obiektu kubaturowego (roboty fundamentowe, murowe, konstrukcje

dachowe, elewacyjne, tynkarskie, malarskie, instalacyjne itp.) o min. kubaturze: 1000 m3 -

zagospodarowanie terenu: roboty utwardzenia terenu z kostki betonowej: min. 100 m2; ogrodzenie

panelowe min. 70 mb Do wykazu należy załączyć kopię dokumentów potwierdzających, że roboty te

zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych

przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje

potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, iż dysponuje lub będzie

dysponował osobami do wykonania niniejszego zamówienia, tj. min. 1 osobą kadry technicznej do

wykonywania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane : konstrukcyjno-

budowlane zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 Prawa Budowlanego oraz należąca do

właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na

podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać

powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie

spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że znajduje się w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania ww.

warunku należy do oferty dołączyć - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 300 tys. zł .W przypadku ofert

składanych wspólnie, wszyscy partnerzy musza spełniać warunek sytuacji ekonomiczno-finansowej, tj.

przedłożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia o.c. - wraz z załączeniem kopii dowodu opłaty

polisy. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do

oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające

spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i

doświadczenia, 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,  z  podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty  i  miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 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 dla 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

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
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wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku  do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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  ubezpieczenie  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

potencjał  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
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III.6) INNE DOKUMENTY

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

1) Dowód wpłacenia wadium. 2) Formularz oferty. 3) Wypełniony formularz cenowy i kosztorysy ofertowe wg

branż dla poszczególnych robót 4) Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - jeżeli

dotyczy (załącznik Nr 6 do SIWZ). 5) Zobowiązanie do współpracy - jeżeli dotyczy (załącznik nr 8 do SIWZ). 6)

Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę

składa pełnomocnik Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ilowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Iłowej, 68-120

Iłowa, ul.Żeromskiego 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2012

godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa; pokój: sekretariat Urzędu, I

piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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
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