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

Somonino: Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w
Borczu Gmina Somonino.
Numer ogłoszenia: 179708 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Somonino , ul. Ceynowy, 83-314 Somonino, woj.
pomorskie, tel. 058 6841121, faks 058 6841144.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.somonino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali gimnastycznej wraz
z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu Gmina Somonino..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót
obejmuje: 1. Roboty budowlane 2. Instalacje wodno - kanalizacyjne 3. Instalacje C.O. 4.
Kotłownię węglową. 5. Instalację wentylacji mechanicznej. 6. Instalacje elektryczne. 7.
Instalacje teletechniczne. 8. Zagospodarowanie terenu. 9. Drogi. 10. Oświetlenie zewnętrzne
terenu. 11. Wyposażenie - etap I 12. Uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.22-8.
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:
28.02.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 80.000,(słownie:osiemdzioesiattysięcyzłotych 00/100)
III.2) ZALICZKI
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 warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę budynków lub
obiektów o wartości minimum: - 2.000.000,- brutto
(słownie:dwamilionyzłotych 00/100)
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
dysponowaniem co najmniej jedną osobą (osobami) odpowiedzialną za
kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach - konstrukcyjno budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej oraz posiadającą
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi: a)
Kierownikiem Budowy, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i
kwalifikacje: - łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na
stanowisku kierownika budowy, - uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) Kierownikiem Robót
Sanitarnych, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i
kwalifikacje: - łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na
stanowisku kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, c) Kierownikiem Robót Elektrycznych,
posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: - łącznie,
co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika
robót elektrycznych lub kierownika budowy, - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, d) Kierownikiem Robót
Teletechnicznych, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i
kwalifikacje: - łącznie, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na
stanowisku kierownika robót teletechnicznych lub kierownika budowy, uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca wykaże
się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej - 2.000.000,- brutto (słownie:dwamilionyzłotych 00/100) b)
posiadaniem środków lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej
300.000,- złotych (słownie:trzystatysięcyzłotych 00/100).

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 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;



informację 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;



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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot 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;



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;



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;

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;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 90
2 - Termin realizacji zamówienia - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
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
1) Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa w punkcie 2. 2)
Zmiany w umowie mogą dotyczyć: a) terminu wykonania zamówienia: 1. wystąpienie
różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, 2.
zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części
zamówienia, 3. ustalenie innych warunków płatności, 4. wystąpienie odmiennych od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych, 5. wystąpienie
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w
szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń,
obiektów budowlanych, pozostałości, itp., 6. wystąpienia przeszkód i utrudnień formalnoprawnych, 7. konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania
zamówienia podstawowego, 8. zmiana terminów zakończenia elementów robót bez zmiany
terminu zakończenia umowy - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i
finansowania. 9. braku decyzji ze strony Zamawiającego w sprawie wystąpień Wykonawcy w
terminie dłuższym jak 7 dni. 10. braku skutecznego nadzoru autorskiego wpływającego na
czas realizacji inwestycji, b) terminu płatności: 1. nieprzewidziany brak płynności finansowej
u Zamawiającego, 2. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 3. zmiana terminów
wystawiania faktur, jeżeli nastąpi zmiana terminu wykonania całego zadania. c) przedmiotu
zamówienia: 1. aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 2. wykonanie
robót zamiennych, 3. rezygnacja z wykonania części zamówienia, 4. zmiany nieistotne w
rozwiązaniach dokumentacji projektowej, 5. zamiana materiałów lub urządzeń w zakresie ich
równoważności, z rozliczeniem wartościowym, 6. wyłączenie zakresu umownego robót wraz
z pomniejszeniem ustalonego wynagrodzenia w kosztorysie ofertowym za te roboty, np. ze
względu na zły stan techniczny remontowanego obiektu grożący katastrofą budowlaną,
zmianę projektu wystroju wnętrz. 7. zmiana umowy w zakresie wyeliminowania błędów w
dokumentacji projektowej, 8. pomniejszenie zakresu umownego elementów robót
wykazanych w tabeli cenowej oferty do zakresu rzeczywiście wykonanego z pomniejszeniem
wynagrodzenia w oparciu o cenę jednostkową, wynikającą z tabeli cenowej lub kosztorysu
ofertowego i zakres robót nie wykonany. d) wynagrodzenia umownego: 1. zmiana
wynagrodzenia z powodu nie wykonania części zamówienia, rezygnacji lub wyłączenia części
zamówienia albo wykonania robót zamiennych, 2. zmiany w obowiązujących przepisach,
jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania
umowy, 3. wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót, np. ze
względu na zły stan techniczny remontowanego obiektu grożący katastrofą budowlaną,
zmianę projektu wystroju wnętrz i wyposażenia, 4. zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002r.m o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 5. zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę. e) innych postanowień umowy: 1. zmiany w obowiązujących
przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego, 2. zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, 3.
zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego, nie powodującej zmiany terminu

końcowego, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, jedynie zatwierdzenia przez strony
z oznaczeniem kolejnego numeru i dnia obowiązywania. 3) Warunki dokonywania zmian: 1.
uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, 2. w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4) Zmiany zapisów umowy, które
nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Za zmiany takie uważa się np.: 1. zmianę rachunku bankowego, 2. zmiany adresowe. 5)
Wymienione w pkt. 2) postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6) Strony
zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach, o których mowa w pkt. 4)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.somonino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Somoninie, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino - pokój nr 12 - I pietro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w
Somoninie, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino - parter.
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

Z-ca Wójta Gminy
/-/Jerzy Kowalewski

