
Zebrzydowice: Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu

Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w

Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - II etap realizacji

/ uzupełnienie /

Numer ogłoszenia: 322038 - 2011; data zamieszczenia: 06.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zebrzydowice , ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032

4755107, faks 032 4693266.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebrzydowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu

Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby

turystyki weekendowej - II etap realizacji / uzupełnienie /.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Stworzenie ośrodka sportów wodnych

wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na

potrzeby turystyki weekendowej - II etap realizacji / uzupełnienie / Zadanie współfinansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2007 - 2013. Projekt kluczowy p.n. Rozwój infrastruktury turystycznej SUBREGIONU

POŁUDNIOWEGO Priorytet: III - Turystyka Zakres robót do wykonania polega na rozbudowie i przebudowie

muszli koncertowej przy Pałacu Larischów w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 21. Przebudowa zaplecza

polega na zmianie ilości i funkcji dotychczasowych pomieszczeń. Wykonana zostanie pochylnia zapewniająca

korzystanie z zaplecza osobom niepełnosprawnym. Zaplecze sanitarno - szatniowe składać się będzie z: - szatni -

przebieralni damskiej - szatni - przebieralni męskiej - WC damskie - WC męskie - magazynu na parterze i w

piwnicy Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy nie wymienione w

dokumentacji i praedmiarze robót a niezbędne do właściwego wymaganego przez obowiązujące przepisy

techniczno - budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej, niezbędne do wykonania zadania. W kosztach

ogólnych ujać obsługę geodezyjną w trakcie budowy oraz inwentaryzację powykonawczą wszystkich obiektów.
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Prace które będą prowadzone przy czynnych obiektach użytecznosci publicznej wymagają należytego

zabezpieczenia tak aby zapewnić bezpieczeństwo osobom trzecim. Maksymalna płatność w 2012 r wynosi ok.

30% wartości zamówienia, w 2013 r wynosi ok. 70% wartości zamówienia. Z uwagi na kalendarz imprez

rozpoczęcie robót może nastąpić 15 lipca 2012 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

i 7

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.26.25.00-6, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0,

45.22.35.00-1, 45.22.35.00-6, 45.42.11.52-4, 45.42.10.00-4, 45.32.40.00-4, 45.32.00.00-6, 45.43.00.00-0,

45.44.30.00-4, 45.20.00.00-9, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złozenia wadium w wysokości 20000,00 PLN. Wadium

wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto

zamawiającego: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 z dopiskiem: Stworzenie

ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w

Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - II etap realizacji / uzupełnienie / Wadium wnoszone w

pieniądzu uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu

składania ofert.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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 uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłozy aktualny odpis z właściwego

rejestru 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 ofert, a w stosunku do osób

fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym

okresie - co najmniej 2 roboty kubaturowe / budowa, rozbudowa, modernizacja / o wartości

porównywalnej z wartością zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają

uprawnienia budowlane do kierowania robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej i

sanitarnej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu

zawodowego.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zabezpieczone środki finansowe

lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 800000 PLN

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i

doświadczenia,  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,  z podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty  i  miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego,  że roboty 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 dla

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
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informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada

rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych środków  finansowych lub  zdolność  kredytową

wykonawcy, wystawioną 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 spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b

ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność

kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek  na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy,  wystawioną nie  wcześniej niż 6  miesięcy  przed upływem terminu składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt  9

ustawy,  wystawioną nie  wcześniej niż 6  miesięcy  przed upływem terminu składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu na

potencjał 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

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

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

wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu -  wystawiony  nie  wcześniej  niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie 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 ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub innych dokumentów potwierdzających ten fakt, jeżeli

wykonawca wykaże w ofercie udział podmiotów trzecich.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie, jeżeli zajdą przesłanki art. 67

pkt 5 a lub b Ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto przewiduje się zmiany umowy polegające na: 1.

Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: - konieczności udzielenia zamówienia

dodatkowego - sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację

robót - zaistnienia siły wyższej - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiajacego 2. Zmianie powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy a z

których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 3.

Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć

na etapie zawierania umowy m.in.: - nieujęte / nieinwentaryzowane / uzbrojenie podziemne, które nie zostało

uwzględnione na mapach do celów projektowych - związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej

dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarach robót na podstawie której zrealizowana jest inwestycja co

powoduje konieczność zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych - wynikające z konieczności dokonywania

zmian w projektach wykonawczych branżowych - wynikajace z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z

innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagajac naprawy 4. Zmianie

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej

należnego podatku VAT Wszystkie powyższe postanowienia stanowia katalog zmian, na które Zamawiający może

wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.zebrzydowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zebrzydowice

Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2011

godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Zebrzydowice Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40.

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: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Projekt kluczowy pn Rozwój

infrastruktury turystycznej SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO Priorytet: III -Turystyka..

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
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