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Adres strony internetowej, na której zamaWiający udostępnia specyfikację Istotnych Warunków ZamóWienia;

WWW.bip.piotrkoW,pl

Piotrków Trybu naIs ki : Os ied lowy kąci k rekreacyj n o-zabawowy d la

dużych i małych w Piotrkowie Trybunalskim

Numer ogłoszenia: 2o9o52 _ 2015; data zamieszczenia: 14,08.2015

OGŁOSZENlE O ZAMOW|ENlU - roboty budowlane

zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy:

B zamówienia publicznego

I zawarcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamiczne9o systemu zakupóW (DsZ)

l. 1) NAZWA l ADRES: Miasto PiotrkóW Trybunalski , ul, PaSaż Rudowskiego 10, 97_300 PiotrkóW

Trybuna|ski, WoJ, łódzkie, tel. O44 7327796, faks 044 7 327798,

Adres strony internetowei zamawiającego: WWW,piotrkow,pI

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

|1.1) oKREŚLENlE PRzEDMloTU zAMÓWENIA

l1.1.1) Nazwa nadana zamówieniu pżez zamawiającego: osiedlowy kącik rekreacyjno_zabawowy dla

dużych i małych W Piotrkowie Trybunalskim.

l1.1.2) Rodzai zamóWienia: roboty budowlane.

ll.,1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamóWienia: RoBoTY BUDo\A/LANE:

Planuje się zagospodarowanie terenu o powieżchni ok, 1624 m2 pod projektowane boisko

wielofunkcyjne, utwardzone wejście, mała architekturę i nowe ukształtowanie terenu z wyłączeniem

budowy linii energetycznej, przy uI. Ceramiczn ej 18l2O w Piotrkowie TrybunaIskim. Powie|zchnia

inwestycji: ok. 2450 m2 W tym: _powieżchnia nawierzchni syntetycznej: 1032 m2 _powierzchnia

nawieżchni utwardzonej z kostki (dojście): 107 m2 _ powierzchnia zieleni (teren biologicznie czynny):

131 1 m2 UWAGA: Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy Wyroby naleŻy rozumieĆ,

jakookreŚlenieWymaganychparametrÓWtechnicznychistandardówjakościowych.Projektant

dopuszczaWykonaniepracinnymimateriałamizzastrzeŻeniem,Żenieodbiegająone'jakościąi

standardem od pźyjętych W kosztorysie oraz dokumentacji projektowej, 2, WfMAGAN|A oGÓLNE

WYKoNAN|ARoBÓT:a)WszystkierobotyWinnybyÓprowadzonezgodniezPrawemBudowlanym:

pzezosobyposiadająceuprawnieniadopełnieniasamodzielnejfunkcjitechnicznejWbudownictwieo

specjalnoŚci:-UprawnieniadokierowaniarobotamibudowtanymiWspecjalnoŚcikonshukcyjno-

httpJlbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycj x=20905ż&rok=20... 2015_08_14
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budowlanej, b) Niezbędnym jest pżed zgłoszeniem ofeńy szczegółowe zapoznanie się z warunkami

terenowymi realizacji robót, c) zamówienie naleźy wykonaó ściśle wg prolektu technicznego i

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, d) wszystkie materiały użyte do budowy muszą

posiadać: ceńyfikat na znakbezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami

Właściwych przepisóW i dokumentów technicznych. Dek|arację zgodności lub certyfikat zgodnoŚci z:

Polską Normą lub, Aprobatą techniczną W plzypadku WyrobóW dIa których nie ustanowiono Polskiej

Normy'jeżeliniesąobjęteceńyfikacją'e)Wka|kulacjicenyuwzględniÓ:\AĄkonaniew4(czterech)

egzemplażach: - dokumentacji powykonawczej, - map inwentaryzacyjnych, - protokołóW badań i

sprawdzeń, powyższe dokumenty powinny byó pżekazane zamawiającemu celem sprawdzenia nie

później niż na 7 dni pżed planowanym odbiorem całości zadania, wcelu zmniejszenia kosztów

inwestyc.jinaleŻypŻYąć,Żeziemięurodzajnąorazgrunty(bezgruzuizanieczyszczeń)usuniętez

wykopu można rozplantować po terenie plzyległym do realizowanego boiska. f) vlĄkonawca zrealizuje

pzedmiot zamówienia z materiałów własnych w tym prądu i wody. g) wszystkim wskazaniom znaków

towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej toważyszą wyrazy

lub równoważny , ao oznacza| że dopuszcza się zastosowanie użądzeń i materiałów nie gorszych niź

opisywanym w dokumentacji tj, spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne ijakościowe co

najmniejtakiejakWskazaneWdokumentacjiprojektowejlublepsze.\Ąkonawca'któryZdecydujesię

stosowaó u|ządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że

oferowane pzez niego materiały i użądzenia spełniają wymagania określone w dokumentac.ji

technicznej. zgodę na zmianę w zastosowanych materiałach należy uzyskaó pżed wbudowaniem _

potwierdzoną pżez inspektora nadzoru. wszystkie materiały użyte do wykonania robót mają byó w l

gatunku, h) Termin realizacji zamóWienia: do 30 października 2015 r. i) Wymagania : 3 roboty _ boiska z

nawieżchni sztucznej (budowa, pzebudowa, remont _ Wg ustawy Prawo budowlane Ań, 3 pkt 6, 7a, 8) o

Wańości 25o ooo,00zł każda W ciągu ostatnich 5 lat,.

l1.1.5)

! przewiduje się udzielenie zamówień uzupelniająrych

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

l1.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11,12 .00-0, 45.21.22,204, 45,23,32,60,9,

45.1 1,27 .10-5, 45.26,22,1 0-6.

l1.1.7) czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowei: nie,

l1.1.8) czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

l1,2) czAs TRWANlA zAMóW|ENlA LUB TERM|N vVYKoNANlA: Zakończenie: 30.10.201 5.

ll1,1) WAD|UM

http:/ibzpO.portal.uzp.gov,pl/index.php?ogloszenie:shoW&poZycja:209052&rok=20...2015_08_14
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lnformacia na temat wadium: Nie dotyczy

ll1.2) zALlczKl

ll1.3) WARUNK| UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY

SPEŁN|AN|A 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: - pży dokonaniu oceny

spełniania warunKów zamawiający będzie się kierował regułą: sPełnia albo nie spełnia' -

niespełnienie chociażby ,iednego warunku skutkowaó będzie Wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania; ofeńę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odfz uconą, ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawartych W

ofercie

ll1.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

a) wykaze co na,imniej tlzy zamóWienia (Wykonane W okresie pięciu |at pźed upływem terminu

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

odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamóWienia tj, - tży roboty - boiska z

nawiezchnl sztucznej (budowa, pzebudowa, remont -wg ustawy Prawo budowlane Art' 3 Pkt

6, 7a, 8) o wańości 250 ooo,oozł każda W ciągu ostatnich 5 lat - Wg zalącznika ff Ą,, b) załąCzy

dokumenty potwierdzające, że roboty Wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały Wykónane W

sposób należyty oraz Wskazujące, czy zostały Wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone. sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych

warunkÓw:-plzydokonaniuocenyspełnianiaWarunkówzamawiającybędziesiękierował

regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkowaó będzie

Wykluczeniem WyKonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za

odlzuconą. ocena spełniania powyźszych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub

dokumentów zawartych 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 chociażby jednego Warunku skutkowaó będzie Wykluczeniem wykonawcy z

postępowania; ofeńę Wykonawcy Wykluczonego uznaje srę za odrzuconą, ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawartych W

ofercie

http:/,/bzpO.pońal.uzp,gov,pl/index,php?ogloszenie=show&pozycj 
a=ż09052&rok=20 ", 2015-08,I4
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ll1.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) VĘkaz osób, które będą uczestniczyć W wykonywaniu zamóWienia Wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych pżez 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. sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych

warunków: _ przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował

regułą: §pełnia albo nie spełnia, _ niespełnienie chociażby .jednego warunku skutkowaó będzie

WykluczeniemWykonawcyzpostępowania;ofeńęWykonawcyWykluczonegouznajesięza

odlz uconą. ocena spełniania powyźszych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub

dokumentów zawańych w ofercie

llt.3.5) sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

SposÓbdokonaniaocenyspełnieniaWymaganychWarunk6w .przydokonaniuoceny

spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, _

niespełnienie chociażby jednego warunku skutkowaó będzie wykluczeniem wykonawcy z

postępowania;ofeńęWykonawcyWykluczonegouznajesięzaodrzuconą.ocenaspełniania

powyŻszychwarunkóWnastąpinapodstawieoświadczeńlubdokumentÓWzawartychW

ofercie

ll1.4} lNFoRMA6JA o ośwlADczENlAGH LUB DoKUMENTAcH, JAKlE MAJĄ DosTARczyc

WYKONAWCY W CELU POTWERDZEN|A SPEŁN|AN|A WARUNKÓW UDZ|AŁU W

PosTĘPoWANlUoRAzNIEPoDLEGAN|AWYKLUczENlUNAPoDSTAWEART.24UsT.1

USTAWY

l|1.4.1) W zakre§ie wykazania spełniania przez wykonawcę WarunkóW, o których mowa W ań. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy

przedłożyć:

. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat pżed upływem terminu

składania ofeń albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeźeli okres

prowadzenia działalności .jest krótszy - W tym okresie, Wraz z podaniem ich rodzaju i Wartości,

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniern 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 szczegóIności

odpowiedzialnych za śWiadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

hĘ://bzpO.pońal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=209052&tok=20...2015-08-14
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Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dośWiadczenia iwykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a taęe zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

ll1.4,2) W zakresie potwie]dzenia niepodlegania WykIuczeniu na podstawie ań. 24 u§t. 1 ustawy,

należy pzedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z Właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne pzepisy 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

wcześnie.| niż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu o udzieIenie zamówienia albo składania ofeńi

ll1.4.3} Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, pźedkłada:

ll1.4.3.1} dokument wystawiony W kraiu, W którym ma siedzibę lub mieisce zamieszkania

potwierdzający, że:

. nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości _ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

Udzielenie zamóWienia albo składania ofeń;

. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo

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

płatności lub wstźymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu _ wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofeń;

. nie ozeczono 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 tub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zam|eszkania osoby, której dokumenty dotyczą, W zakresie określonym w ar1..,24 ust. 1 pkt 4_8 _

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo sldadania ofeń;

http://bzpO.portal.uzp,gov.pl/index,php?ogloszenie:shoW&poZycj1209052&rok-_20,,.2015-08-14
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. zaśWiadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, W zakresie okreś|onym W art, 24 ust. 1 pkt 10

_,11 ustawy _ wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofeń.

111.6) lNNE DoKUMENTY

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

1) kompletna ofeńa musi zawieraó: 1 . Formu|aź ofeńowy według wzoru zawartego w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia _ wg załącznika nr 1; 2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z

postępowania na podstawie ań. 24 ust 1 oraz ust2 ustawy Pzp - Wg załącznika nr 2; 3, Vwkaz osób,

które będą uczestniczyć W Wykonywaniu zamóWienia W Qz z intolmaąami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, a także zakresu wykonywanych pźez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowaniatymiosobami-W9załącznikanr3'osobyposiada.jąceuprawnieniadopełnienia

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: konstrukcyjno _ budowlanej, 4, wkaz

co najmniej tzech zamówień (wykonanych w okresie pięciu lat pżed upływem terminu składania ofeń, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadających rodzajem

pzedmiotowi niniejszego zamówienia tj. _ polegające na wykonaniu tzech robót _ boiska z nawieżchni

sztucznej (budowa, pzebudowa, remont _ Wg ustawy Prawo budowlane Art. 3 pkt 6, 7a, 8) o Wańości

25o oo0,oozł każda W ciągu ostatnich 5 lat _ wg załącznika nr 4; 5, Dokumenty potwierdzające, 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

załącznika nr 5; 7. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu _ wg

załącznikanr 6, 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru tub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeźeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkł 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, Jeże|i wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 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 Iikwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)nieozeczonoWobecniegozakazuubieganiasięozamóWienie,c)niezalegazuiszczaniem

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, źe uzyskał pżewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstżymanie w całości

WykonaniadecyzjiWłaściwegoorganu.1o.JeŻeliWkąuzamieszkaniaosobylubWkąu'WktÓrym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.

http:lhzp).portaLuzp.gov.pl/index.php?ogloSzenie:show&pozycj a=ż09052&rok=20,.. 2015_08_14
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8 zastępuje się,ie dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określi się także osoby

uprawnione do reprezentac.ji Wykonawcy złożone pżed Właściwym organem sądowym,

administracy.jnym albo organem samolz ądu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca

Zamieszkania osoby lub kraju, W którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed

notariuszem.

lV.1) TRYB UDzlELENlA zAMÓwlenn

lV.1.1) Tryb udzie|enia zamówienia: pżetarg nieograniczony,

lv,2) KRYTERlA ocENY oFERT

lV.2.1)Kryteriaocenyofeń:cenaolazinnekryteriazwiązanezprzedmiotemzamóWienia:

1-cena-95

2-Ręko.jmia-5

lv,z.2|

! przeprowadzona 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 którei dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie Warunków zmian

umowanarealizacjęzamóWieniazostaniezawańanaWarunkachWymienionychWzałączonymdoS|\^rZ

Wzorz e umowy par.17

lV.4) lNFoRMACJE ADMlNlsTRAcYJNE

lV.4.'l) Adres strony inte]netowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunkóW

zamówienia: WWW.bip.piotrkow.pl

specyfikację istotnych WarunkóW zamóWienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10 97_300 Piotrków TrybunaIski pok. 31 7,

lV'4.4)Te]minskładaniaWnioskówodopuszczeniedoudziałuWpostępowaniulubofeń:

03.09.2015 godzina 09:00, miejsce: U|ząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10 97_

3o0 PiotrkóW Trybunalski Punkt lnformacyjny.

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

lv,4'17|czyprzewidujesięunieważnieniepostępowaniaoudzieleniezamóWienia,wprzypadku

nieprryznaniaśrodkówpochodzącychzbudżetuUniiEuropejskiejorazniepodlegających

zwrotowiśrodkówzpomocyudzielonejpŻezpaństwaczłonkowskieEuropejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być paeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: nie

hĘ://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20905ż&rok=20...2015_08_14


