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

Somonino: Organizacja placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Somoninie i
Egiertowie.
Numer ogłoszenia: 149590 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Somonino , ul. Ceynowy, 83-314 Somonino, woj.
pomorskie, tel. 058 6841121, faks 058 6841144.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja placów zabaw przy
Szkole Podstawowej w Somoninie i Egiertowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I:
Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Somoninie - dostawa i montaż na
fundamentach systemowych lub kotwach gruntowych sprzętu zabawowego w formie mostu z
dwiema wieżami - 1 kpl. - dostawa i montaż dużych stołów piknikowych o wymiarach
93x100x55 - 5 kpl. - dostawa i montaż domku miejskiego o wymiarach 140x124x147 Część
II: Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Egiertowie - wykonanie nawierzchni
syntetycznej placu zabaw z płytek 50*50*4,3 - 188 m2 dla wysokości upadku (HIC) do 1,5 m
o kolorze ciemnozielonym wraz z montażem i przygotowaniem podbudowy wg rozwiązań
producenta, - wyposażenie placu zabaw w 6 kompletów elementów zgodnie ze specyfikacją w
projekcie, - wykonanie ogrodzenia placu zabaw z furtką o wysokości 60 cm - płotek
drewniany 58 mb..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.08.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający żąda od
Wykonawców wniesienia wadium: - w wysokości 2.500,- (słownie:dwatysiacepięćsetzłotych
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



o zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

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 o wartości minimum: -100.000,- brutto
(słownie:stotysięcyzłotych 00.100)
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
dysponowaniem co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie
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robotami budowlanymi w specjalności - konstrukcyjno - budowlanej oraz
posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami budowlanymi,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej: 100.000,- brutto (słownie:stotysięcyzłotych 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;



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:
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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;



aktualny odpis z właściwego rejestru 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 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
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 90
2 - doswiadczenie - 10

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. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonywania zmian
w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) terminu realizacji
zamówienia - termin może ulec zmianie w następujących przypadkach: a) wystąpi np. brak na
rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą
być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania
Zamawiającego określone w SIWZ. Zamienne materiały lub urządzenia zostaną ustalone
przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, z
zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną
graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia; b) gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia; c) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w
szczególności Władzą Wdrażającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie
przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; d) gdy konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu
Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej; e) zaistnieje przerwa w
realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności działania
siły wyższej, wywołane przez czynniki zewnętrzne, które uniemożliwiłyby terminowe
wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązuję się do ustalenia odpowiednio zmienionego
terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres odpowiadający okresowi zaistniałej
przerwy; 2) w zakresie podwykonawstwa (o ile zostanie przewidziane w ofercie Wykonawcy)
- w uzasadnionych przypadkach powierzenie Podwykonawcom innej części prac niż
wskazana w ofercie Wykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego; 3) w zakresie
lokalizacji świadczenia usługi w przypadku zmiany lub przeprowadzki Beneficjenta
Ostatecznego projektu w ramach granic administracyjnych gminy. 4) Zmiany wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach: - zmiany stawki podatku VAT, - zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - 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. 2. Warunki dokonywania zmian: 1)
uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, 2) w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 3. 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. 4.
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Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia się na piśmie o zmianach, o których
mowa w ust. 3. 5. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
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 piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 06.07.2015 godzina 09:30, 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.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie
Somonino współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej..
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: tak

Wójt Gminy
/-/Marian Kryszewski
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