
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ilowa.pl

owa: Pogranicze pi knieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w I owej
Numer og oszenia: 19171 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz d Miejski w I owej , ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks

0-68 368 14 01.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: http://www.ilowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Pogranicze pi knieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w

owej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : I . Roboty

budowlane : 1. Odtworzenie uk adu wodnego w rejonie Ogrodu Japo skiego, Stawu Dworskiego, renowacja kana ów

wodnych i koryta rzeki Czernej Ma ej, w tym : rów dop ywowy; rzeka Czerna Ma a ; kana  obwodowy ; budowle betonowe

doprowadzalnika wody do stawu ; ruroci gi pvc ; umocnienie koryta rzeki i kana u obwodowego ; renowacja zbiornika

wodnego ; zastawka pi trz co - spustowa ; renowacja stawu ; budowle ogrodu japo skiego ; remont istniej cego progu 2.

Odtworzenie cz ci cie ek i wykonanie nowych nawierzchni wraz z wykonaniem schodów terenowych wyposa eniem parku

w awki, kosze na miecie ,w tym : roboty rozbiórkowe ; nawierzchnie wirowe ; nawierzchnie z kostki granitowej ;

nawierzchnie wirowe pod awkami ; nawierzchnie klinkierowe ; wyrównanie terenu pod namioty ; wyrównanie istniej cej

cie ki ; oznakowanie drogowe ; schody terenowe ; schody nr 1,2,3 ; pomost drewniany ; ma a architektura 3. Wykonanie

ogrodzenia wraz z bramami i furtami, w tym : roboty rozbiórkowe ; ogrodzenie na wzór istniej cego starego ; ogrodzenie

systemowe 4. Remont fontanny nr 1 i 3. odtworzenie fontanny nr 2 oraz nasadzenia 5. Urz dzenie placu zabaw i

odwodnienie 6. Urz dzenie placu do wicze  dla doros ych ; boisko do gry w kule ; roboty zieleni 7. Urz dzenie wybiegu dla

psów i nasadzenia 8. Remontu k adki nr 5, w tym : roboty rozbiórkowe ; renowacja muru ; renowacja ok adziny z piaskowca ;

remont schodów g ównych ; konstrukcja schodów bocznych ; remont nawierzchni ; odtworzenie elementów

architektonicznych 9. Remont k adki nr 6 , w tym : roboty rozbiórkowe ; renowacja muru ; konstrukcja pomostu 10. Remontu

adki nr 7, w tym : roboty rozbiórkowe ; renowacja murów i s upów ; konstrukcja k adki ; odtworzenie elementów

architektonicznych 11. Remontu i odtworzenie detali dekoracyjnych cznika , w tym : roboty rozbiórkowe ; konstrukcja

schodów ; konstrukcja cznika ; renowacja ok adziny z piaskowca ; renowacja muru ; pokrycie pagody ; renowacja

http://www.ilowa.pl
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nawierzchni ; roboty tynkarskie ; odtworzenie elementów architektonicznych ziele  i nasadzenia 12. Restauracja Ogrodu

Japo skiego , w tym : renowacja mostku nr 8 ; renowacja mostku nr 9 ; brama Tori ; herbaciarnia ; awki ; cie ki kamienne ;

cie ka z bali ; schody kamienne ; nasadzenia ; ziele  ; latarnie 13. Zagospodarowanie dawnego Ogrodu Ró anego , w tym :

prace rozbiórkowe ; roboty ziemne ; ma a architektura ; ziele  i ogrodzenie ; treja  ; treja  stalowy 14. Odtworzenie

murowanego treja u na zamkni ciu osi Ogrodu Chi skiego. 15. Wykonanie dojazdu do posesji od ul. Ogrodowej oraz ziele

16. Utwardzenie placu z miejscami postojowymi , w tym : roboty rozbiórkowe ; nawierzchnia parkingu ; ziele  ; renowacja

nawierzchni zabytkowej 17. Lokalizacj  toalety tymczasowej. 18. Remont pomieszczenia punktu informacyjnego oraz remont

elewacji 19. Odtworzenie dawnej bramy wej ciowej 20. Renowacji uk adu zieleni ,w tym : wycinka oraz piel gnacja drzew ;

renowacja zieleni ; ziele  na osi Ogrodu Chi skiego ; nasadzenia cyprysików ; nasadzenia os onowe przy lokalizacji urz dze

do fontann; aleja grabowo - d bowa ; nasadzenia po usuni ciu drzew 21. Remont bram ksi ycowych, w tym : roboty

rozbiórkowe ; brama ksi ycowa nr 1 ; brama ksi ycowa nr 2 II. Roboty sanitarne , w tym : roboty ziemne ; przy cza

wodoci gowe i studnia wodomierzowa z kr gów betonowych 1200 mm; ruroci gi i uzbrojenie do fontann1,2,3 ; zespó

pompowo - filtracyjny ; odwodnienie placu z miejscami postojowymi ; przy cze kanalizacji sanitarnej do toalety tymczasowej

III. Roboty elektryczne : 1. O wietlenie i iluminacja parku , w tym : demonta  istniej cego o wietlenia w rejonie zbiornika

wodnego ; zasilanie parku od ul . aga skiej i Ogrodowej ; budowa o wietlenia parku obwód 1,2,3 ; budowa o wietlenia w

okolicach parkingu ; zasilanie WC ; instalacje Punktu Informacyjnego 2. Monitoring cz ci parku, w tym : instalacje

monitoringu i alarmowe ; linie wiat owodowe i zasilaj ce kamery ; kamery i szafki osprz towe.

II.1.4) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: nie.

II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.00.00-5, 45.45.30.00-7, 45.23.31.61-5, 45.11.13.00-1,

45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 77.70.00.00-3, 77.21.16.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 30.09.2013.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy da od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium w wysoko ci 100 000 z ,

ownie: sto tysi cy z otych , nale y wnie  przed up ywem terminu sk adania ofert. Wadium nale y wnie  w jednej z ni ej

wymienionych form: 1) pieni dzu; 2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo

kredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z pó n.zm). Wadium

wnoszone w pieni dzu wp aca si  przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj cego - Bank Spó dzielczy w

owej Nr rachunku 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 i przechowuje si  na tym rachunku. Z dopiskiem na blankiecie

przelewu wadium przetargowe na Pogranicze pi kniej - Rekompozycja Parku Dworskiego w I owej

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA TYCH



WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj

obowi zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie da od Wykonawcy potwierdzenia posiadania uprawnie  do wykonywania dzia alno ci, gdy

przepisy prawa nie nak adaj  obowi zku posiadania takowych uprawnie

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

W zakresie posiadania wiedzy i do wiadczenia Zamawiaj cy uzna za spe niaj cego ten wymóg Wykonawc , który

w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest

krótszy- w tym okresie, wykona  roboty budowlane, odpowiadaj ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za

roboty odpowiadaj ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia uwa a si  mi. roboty: - budowlano-remontowe

obejmuj ce w zakresie istniej cych obiektów; roboty w zakresie zagospodarowania i urz dzania terenu w tym:

elementy ma ej architektury tym urz dzanie placów zabaw, wykonanie nawierzchni cie ek i alejek z kostki

granitowej i nawierzchni wirowych; prace polegaj ce na renowacji parków zabytkowych (piel gnacja istniej cego

stanu oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów); - sanitarne w szczególno ci w zakresie wykonanie sieci wodno-

kanalizacyjnej wraz z ich uzbrojeniem; - elektryczne - wykonanie o wietlenia; - melioracyjne w zakresie robót

ziemnych oraz umocnie  dna i skarp kana ów i rowów i renowacji istniej cych stawów (zbiorników ma ej retencji).

Na potwierdzenie spe nienia tego warunku Wykonawca z y wraz z ofert  dokument okre lony w punkcie 6.9 ppkt

1 litera b og oszenia, z za czonymi do niego dokumentami potwierdzaj cymi, e roboty te zosta y wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone. Wykonawcy wyst puj cy wspólnie powy szy

warunek mog  spe ni cznie. Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu innych podmiotów,

niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany

jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w

szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiaj cy uzna za spe niaj cego ten

wymóg tego Wykonawc , który b dzie dysponowa  co najmniej jedn  osob  : - posiadaj  uprawienia do

prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych - zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Kultury z dnia 27.07.2011r w

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada  konserwatorskich i

architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz bada

archeologicznych i poszukiwa  ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 165, poz.

987), -posiadaj  uprawnienia do pe nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ogranicze  w

specjalno ci konstrukcyjno - budowlanej, lub dysponuj  innymi uprawnieniami umo liwiaj cymi wykonywanie tych

samych czynno ci, do wykonywania których uprawniaj  w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w w/w

specjalno ci, przynale  do w ciwej Izby samorz du zawodowego; Na potwierdzenie spe nienia tych

warunków, Wykonawca z y wraz z ofert  dokument okre lony w punkcie 6.9 ppkt 1 litera c og oszenia.

Wykonawcy wyst puj cy wspólnie powy szy warunek mog  spe ni cznie. W zakresie dysponowania osobami



zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca mo e polega  na potencjale innych podmiotów, niezale nie od

charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni

Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci

przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, oraz sk adaj c dokumenty okre lone w

punkcie 6.9. ppkt 1 litera d;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiaj cy uzna za spe niaj cego te wymogi tego Wykonawc ,

który b dzie ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci gospodarczej

zwi zanej z przedmiotem zamówienia i na potwierdzenie spe nienia tego warunku z y wraz z ofert  dokument

okre lony w punkcie 6.9. ppkt 1 litera e og oszenia. Wykonawcy wyst puj cy wspólnie powy szy warunek mog

spe ni cznie.

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz o wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu, nale y przed :

koncesj , zezwolenie lub licencj

wykaz robót budowlanych w zakresie niezb dnym do wykazania spe niania warunku wiedzy i do wiadczenia,

wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udzia u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, z

podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonania oraz za czeniem dokumentu potwierdzaj cego, e

roboty zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone

wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci odpowiedzialnych za

wiadczenie us ug, kontrol  jako ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych dla wykonania zamówienia, a tak e

zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj  o podstawie do dysponowania tymi osobami

wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  wymagane

uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie

op acon  polis , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y

przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy

przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia



albo sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u

w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

aktualn  informacj  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  okre lonym w  art.  24  ust.  1  pkt  9  ustawy,

wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u

w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu na potencja  innych

podmiotów, które b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, przedk ada tak e dokumenty dotycz ce tego

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedk ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy, e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem

terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania

ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo e uzyska

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w

ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu

sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo

sk adania ofert

III.4.3.2)  za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert - albo o wiadczenie z one przed notariuszem,

ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania,

je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje si  takiego za wiadczenia

III.7) Czy ogranicza si  mo liwo  ubiegania si  o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50

% pracowników stanowi  osoby niepe nosprawne: 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: najni sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.ilowa.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Referat Gospodarki Komunalnej Urz du

Miejskiego w I owej, ul. eromskiego 25, pokój numer 2, Pani Alicja Balik..

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 06.02.2012 godzina 12:00,

miejsce: Urz d Miejski w I owej, 68-120 I owa, ul. eromskiego 27, Sekretariat Urz du - I pi tro.

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków Unii Europejskiej:

rodki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w wasz  przysz . Program Operacyjny

Wspó pracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej

przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y by  przeznaczone

na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: tak

http://www.ilowa.pl

