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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych WarunkÓW ZamÓWieniaI

W}t w, bi p, pictrke\H. pl

Piotrków Trybunalski: Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla

dużych i maĘch w Piotrkowie Trybunalskim

Numer ogłoszenia: 178064 - 2015; data zamieszczenia:. 15.07.2015

OGŁOSZENlE O ZAMOW|ENlU - roboty budowlane

zamieszczanie ogłoszenia: obowlązkowe,

Ogłoszenie dotyczy:

! zamówienia publiczne9o

! zawarcia umowy ramowej

I ustanowienia dynamicznego systemU zakupóW (DSZ)

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA lADREs: Miasto PiotrkóW Trybunalski , u|, Pasaż Rudowskiego 10, 97_300 PiotrkóW

Trybunalski, Woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

Adres strony internetowej zamawiającego: W!VW.piotrkow.pl

l. 2) RoDZAJ zAMAW|AJĄCEGo: Administracja samorządowa,

|1.1) oKREŚLENlE PRzEDMloTU zAMÓWlENlA

l|.1,1) Nazwa nadana zamóWieniu przez zamawiającego: osiedIowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla

dUżych i małych W Piotrkowie Trybunalskim.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty bUdowlane.

l1.1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: osiedlowy kącik rekreacyjno-

zabawowy dla duzych i małych w Piotrkowie Trybunalskim RoBory BUDoWLANE: Planuje się

zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 1624 m2 pod projektowane boisko wielofunkcyjne,

utwardzone Wejście, mała architekturę i nowe ukształtowanie terenu. Powierzchnia inwestycji: ok 2450

m2 W tym: -powierzchnia nawiezchni syntetycznej: 1032 m2 -powieżchnia nawierzchni utwardzonej z

kostki (dojście): 1O7 m2 - powierzchnia zieleni (teren biologicznie czynny): 1 31 1 m2 UWAGA: Wszelkie

wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby należy rozumieć, jako określenie wymaganych

parametróW iechnicznych i standardóW jakościowych. Prqektant dopuszcza Wykonanie prac innymi

materiałami z zastzeżeniem, że nie odbiegają one, jakością istandardem od przyjętych W kosztorysie

oraz dokumentacji projektowej. WYMAGANlA oGoLNE WYKoNANlA RoBóT: a) Wszystkie roboty

winny byó prowadzone zgodnie z prawem Budowlanym: pzez osoby posiadające uprawnienia do

pełnienia Samodzielnej funkcji technicznej W budownictwie o specjalności: - Uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci

hĘ:/,ĄzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja_118064&rok:20..,2015-07-15
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eIektrycznych b) Niezbędnym jest przed zgłoszeniem ofeńy szczegółowe zapoznanie się z Warunkami

terenowymi realizacji robót. c) ZamóWienie nalezy wykonać ściśle Wg projektu technicznego i

specyfikacją iechniczną Wykonania i odbioru robót- d) Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie.

Roboty będą wykonywane po godzinach urzędowania, e) Wszystkie materiały użyte do budowy muszą

posiadać: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami

Właściwych pżepisóW i dokumentóW technicznych, Deklarację zgodności lub ceńyfikat zgodności z:

Polską Normą lub, Aprobatą techniczną W przypadku WyrobóW dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy,.ieżeli nie są objęte certyfikac.ią. f) W kalkulacji ceny uwzg|ędnić: Wykonanie W 4 (czterech)

egzemplażach: - dokumentacji powykonawcze,', - map inwentaryzacyjnych, - protokołóW badań i

sprawdzeń, Powyższe dokumenty powinny byó pżekazane Zamawiającemu celem sprawdzenia nie

późnią niż na 7 dni przed planowanym odbiorem całości zadania, Wcelu zmniejszenia kosztóW

inwestycji na|eży pfzyjąć, że ziemię ulodząnąoraz grunty (bez gruzu i zanieczyszczeń) usunięte z

Wykopu można rozplantować po terenie pżyległym do rea|izowanego boiska. g) \ĄĄ/konawca zrealizuje

przedmiot zamóWienia z materiałóW Własnych W tym prądu i Wody, h) Wszystkim Wskazaniom znakóW

towarowych, patentóW lub pochodzenia Występującym W dokumentacji technicznej towarzyszą Wyrazy

lub róWnoważny , co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie użądzeń i materiałóW nie gorszych niż

opisywanym W dokumentacji tj, spełniających Wymagania techniczne, funkcjonalne ijakościowe co

najmniej takie jak Wskazane W dokumentacji projektowej lub lepsze, \Ąkonawca, który zdecyduje się

stosować urządzenia i materiały róWnoważne opisywane W dokumentacji, obowiązany jest Wykazaó, że

oferowane przez niego materiały i użądzenia spełnia,ią Wymagania określone W dokumentacji

technicznej, Zgodę na zmianę W zastosowanych materiałach naieźy uzyskaó przed Wbudowaniem -

potwierdzoną pzez inspektora nadzoru. Wszystkie materiały użyte do Wykonania robót mają być W l

gatunku, i) Termin realizacji zamóWienia : do 30 października 2015 r. k) Vwmagania : 3 roboty

ogóInobudowlane (budowa, przebudowa, remont - Wg ustawy Prawo budowlane Ań, 3 pkt 6, 7a, 8)

budynkóW o Wańości 300 000,002ł każda W ciągu ostatnich 5 lat,.

l1.1.5)

! przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamóWień uzupełniających

l1.1.6)WspólnySłownikZamówień(CPV):45,11.12.00-0,45.21.22.204,45.23.32.60-9,

45. 1 1.27 . 1 0-5, 45.26.22. 1 0-6.

l1.1.7| czy dopuszcza się złożenie ofeĘ częściowej: nie,

l1.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie,

l1.2) czAs TRWANlA zAMÓWlENlA LUB TERM|N WYKoNANlA: Zakończenie: 30.10,201 5.

http://bzpO.portal.uzp.gov.pllindex.php?ogloszenie-show&pozycj a:178064&rok:20... 2015-07-15
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ll1.1) WAD|UM

lnformacja na temat wadium: Nie dotyczy

x1.2|z^LlczKl

ll1.3) WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANlA ocENY
SPEŁN|ANlA TYCH WARUNKÓW

lll. 3.1} Uprawnienia do Wykonywania określonej działalności lub czynności, ieżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - przy dokonaniu oceny

spełniania WarunkóW zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkowaó będzie Wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lUb dokumentóW zawańych W

ofercie.

ll|.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

a) Wykaże co najmniej tzy zamóWienia (Wykonane W okresie pięciu |at przed upływem terminu

składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to W tym okresie)

odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamóWienia tj. - tzy roboty

ogólnobudowlane (budowa, pzebudowa, remont - Wg ustawy Prawo budowlane Art, 3 pkt 6,

7a, 8) budynkóW o Wartości 300 000,00zł kazda- Wg załącznika m 4,, b) załączy dokumenty

potwierdzające, że roboty Wyszczególnione W załączniku nr 4 zostały Wykonane W sposób

naleźyty oraz Wskazujące, czy zostały Wykonane Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone_ Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych Warunków; - pzy

dokonaniu oceny spełniania WarunkóW zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo

nie spełnia, - niespełnienie chociaźby jednego Warunku skutkowaó będzie wykIuczeniem

wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

ocena spełniania powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokUmentóW

zawańych W ofercie.

ll1,3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - przy dokonaniU oceny

spełniania WarunkóW zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociaźby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z

postępowania; ofeńę wykonawcy wyk|uczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania

hĘ://bzpO.portal.uzp.gov.pllindex.php?ogloszenie:show&pozycja:178064&rok-20... 2015-07 -l5



Strona 4 z 8

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawańych W

ofercie.

ll1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

a) Wykaz osób, które będą uczestniczyó W Wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 3, osoby

posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej W budownictwie o

specjalności: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresje sieci eIektrycznych Sposób

dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - przy dokonaniu oceny spełniania

WarunkóW zamawiający będzie się klerował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie

chociażby jednego Warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania;

ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje saę za odzuconą. ocena spełniania powyższych

WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawańych w ofercie.

ll1,3,5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - plz y dokonaniU oceny

spełniania WarunkóW zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z

posiępowania; ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odż uconą. ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawartych W

ofercie,

ll|.4) lNFoRMACJA o oŚWlADczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAK|E MAJĄ DosTARczYĆ

WYKONAWCY W CELU POTW|ERDZEN|A SPEŁN|AN|A WARUNKÓW UDZ|AŁU W

PosTĘPoWANlU oRAz N|EPoDLEGAN|A WYKLUCZEN|U NA PoDsTAWlE ART. 24 UsT. 1

USTAWY

l|1.4.1)W zakresie wykazania spełniania pzez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz ośWiadczenia o spełnianiu WarunkóW udziału w postępowaniu należy

p.zedłożyć:

. Wykaz robót budow|anych Wykonanych W okresie ostatnich pięciu lat pżed upływem terminu

składania ofeń albo WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności .iest krótszy - W tym okresie, Wraz z podaniem ich rodzaju i Wańości,

daty i miejsca Wykonania oraz z załączeniem dowodóW dotyczących najważniejszych robót,

okreś|a.jących, czy roboty te Zostały Wykonane W sposób należyty olaz Wskazujących, czy

zostały Wykonane zgodnie z zaiadami sztuki budow|anej i prawidłowo ukończone;

http:/lbzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie-show&pozycia:\]8064&rok-20..,2015-07-1,5
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. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamóWienia, W szczególności

odpowiedzia|nych 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 pżez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

ll1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania Wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy pJzedłożyć:

. ośWiadczenie o braku podstaw do Wykluczenia;

. aktualny odpis z Właściwego Ęestru 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 aIbo składania ofeń;

ll1.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiei, przedkłada:

ll1.4.3,1) dokument wystawiony W kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

. nie otwańo jego likwidacji ani nle ogłoszono upadłości - Wystawiony nie Wcześniej niź 6 miesięcy

przed upływem terminU składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o

udzielenie zamówienia aIbo składania ofeń;

. nie zalega z uiszczaniem podatkóW, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne iZdrowotne albo

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych

płatności lub Wstrzymanie W całości Wykonania decyzji Właściwego organu - Wystawiony nie

Wcześnie.i niż 3 miesiące przed Upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu o udzie|enie 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 ofeń;

ll1.4.3.2)

. zaśWiadczenie Właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania a|bo

Zamieszkania osoby, które] dokumenty dotyczą, W zakresie określonym W ań, 24 ust, 1 pkt 4-8 -

http:/,ĄzpO.portal.uzp.gov.pllindex.php?ogloszenie-sho\ł&pozycja=1'78064&rok=20...20I5-07-I5
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Wystawione nie Wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania WnioskóW o

dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofeńi

. zaśWiadczenie Właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, które] dokumenty dotyczą, W żakresie określonym W ań. 24 ust. 1 pkt 1o

-1 1 ustalvy - Wystawione nje Wcześniej niż 6 miesięcy pżed upływem terminu składania

WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania

ofeń-

ll1.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

. lista podmiotóW należących do tej samej grupy kapitałowej W rozumieniu ustawy z dnia ,l6 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy

kapitałowej;

ll1.6) lNNE DoKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt ll1.4) albo W pkt ll1.5)

1) Kompletna oferta musi zawierać: ,l. Formularz ofeńowy Według Wzoru zawartego W specyfikacji

istotnych WarunkóW zamóWienia - Wg załącznika nr 1; 2, ośWiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z

postępowania na podstawie art, 24 ust 1 oraz ust2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2; 3_ \^/ykaz osób,

które będą uczestniczyó W Wykonywaniu ZamóWienia Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, a taŁże zakresu Wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami - Wg załącznika nr 3, osoby posiadające uprawnienia do pełnienia

samodzielnej funkcli technicznej W budownictwie o specjalności: konstrukcyjno - budowlanej,

instalacyjnej W zakresie sieci eIektrycznych, 4, Vlrykaz co najmniej tzech zamóWień (Wykonanych W

okresie pięciu lat pzed upływem terminu Składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy to W tym okresie) odpowiadających rodzajem pżedmiotowi niniejszego zamóWienia tj, -

polegające na wykonaniu trzech robót ogólnobudowlanych (budowa, przebudowa, remont - Wg ustawy

Prawo budowlane Ań. 3 pkt 6, 7a, 8) budynkóW o Wańości 300 000,00 zł każda - wg załącznika nr 4; 5.

Dokumenty potwierdza]ące, że roboty Wyszczególnione W załączniku nr 4 zostały Wykonane W sposób

należyty oraz Wskazujące, czy zostały Wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone; 6, oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatkóW, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załączn|ka nr 5; 7, ośWiadczenie Wykonawcy o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu - wg załącznlka nr 6. 8.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeźeli odrębne pżepisy Wymagają wpisu do

Ęestru lub ewidencji, W celu Wykazania braku podstaw do wyk|uczenia w oparciu o ań. 24 ust, 1 pkt 2

ustawy, Wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania WnioskóW o

dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofeń; 9, Jeżeli

http]lbzpo.portal.uzp,gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:1'78064&rok-20...20I5-07-15



Strona 7 z 8

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospoliiej polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt, 8 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, źe: a) nie otwańo jego likwidacji ani

nie ogłoszono upadłości, b) nie ożeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie

zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że

uzyskał pżewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

Wstzymanie W całości Wykonania decyzji właściwego organu. 1o, Jeźeli W kraju zamieszkania osoby lub

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pki. 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określi się

taęe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone pżed Właścilvym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca

zamieszkania osoby lub kąu, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed

notariuszem.

SEKCJA lV: PROCEDURA

lV.,l ) TRYB UDz|ELENlA zAMÓwleHlł

lV.1.1) Tryb udzielenia zamóWienia: pż etarg nieograniczony,

lV,2) KRYTERlA ocENY oFERT

lv.2.,r ) kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z pzedmiotem zamówienia:

1-Cena-95

2-Rękojmia-5

lv.2.2|

! PrzeP.owadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

lV.3) zMlANA UMoWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podstawie której dokonano Wyboru Wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie WarunkóW zmian

umowa na realizację zamówienia zostanie zawańa na warunkach wymienionych w załączonym do

S|WZ wzorze umowy par.1 7

lV.4) lNFoRMACJE ADMlNlsTMcYJNE

lv.4.,l} Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: WWW, bip, piotrkow, pI

specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: użąd Miasta

Piotrkowa TrybunalSkiego Pasaż Rudowskiego 10 97_300 PiotrkóW Trybunalski pok. 317,

http:/,/bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie-show&pozycja=I78064&rok:20...2015-07-15
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lv.4,4) Termin składania wnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu lub ofeń:

31.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Mlasta Piotrkowa Trybuna|skiego Pasaż Rudowskiego 10 97-

300 PiohkóW Trybunalski punkt informacyjny.

lV.4.5) Termin związania ofertą: okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert),

lv.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), któ]e miały być p.zeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: nie

http://bzpO.portal.uzp.gov.pllindex.php?ogloszenie:show&pozycja=178064&rok:20...2015-0'7-15


