
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.skorzec.eu/aktualne/

Skórzec: Budowa świetlicy w miejscowości Trzciniec
Numer ogłoszenia: 23113 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016

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 Skórzec , ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, woj. mazowieckie, tel. 25 631 

28 61, faks 25 631 28 91.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.skorzec.eu/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy w miejscowości Trzciniec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest budowa budynku świetlicy w miejscowości Trzciniec na działkach nr ewid. 350 i 351 - stan surowy 

zamknięty. 2. Budowana świetlica jest obiektem parterowym, o konstrukcji tradycyjnej, bez 

podpiwniczenia, wolnostojącym, z dachem o konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. 

Powierzchnia zabudowy 254,97m2. 3. Zakres prac do wykonania: - Roboty ziemne i przygotowawcze, - 

Fundamenty, - Ściany nadziemia, - Strop i wieńce, - Konstrukcja dachu, - Podłoże, - Stolarka okienna i 

drzwiowa, - Pokrycie dachu, - Ogrodzenie. 4. Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 

wskazany w takich dokumentach jak: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, przedmiar robót - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 5. Wszędzie tam, gdzie opisie 

przedmiotu zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne 

systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6.Uwaga: Projekt budowlany i 
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STWiOR obejmują całość robót w ramach inwestycji budowy świetlicy. Przedmiotem niniejszego 

postępowania objęto I etap inwestycji - stan surowy zamknięty, zgodnie z przedmiarem robót..

II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.70-8.

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: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania 

ofert, tj. do dnia 21.03.2016r. do godz. 09.40 wnieść wadium w wysokości: 7.000 zł (słownie: siedem 

tysięcy złotych), na zasadach określonych w części VIII SIWZ

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 stawia warunków szczegółowych w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania porównywalne z przedmiotem 

zamówienia w zakresie wznoszenia budynków, każde o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł i 

obejmujące w swym zakresie wykonanie minimum: fundamentów, ścian nadziemia, stropów i 

wieńcy, konstrukcji i pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej. Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu 

o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 

części VI SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował następującymi 

osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 

r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie przepisów 

wcześniejszych lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

której Wykonawca powierzy funkcję kierownika budowy. 2. Osoba wskazana powyżej winna 

posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

specjalności właściwej do powierzonego stanowiska i w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana 

zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych 

oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w części VI SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie

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;
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• 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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 3. Pomocniczo: kopia dokumentu wadialnego / 

bankowego dowodu wpłaty

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 - okres gwarancji - 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
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 2. Zmiana istotnych postanowień umowy 

może nastąpić w sytuacjach: 2.1. w przypadku konieczności zastąpienia osób, pełniących nadzór z 

ramienia inwestora oraz osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami - z 

powodu wystąpienia okoliczności losowych, w szczególności śmierci, choroby, zmiany pracodawcy 

wskazanej osoby. W takiej sytuacji Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające 

konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże w zamian osoby o wymaganych kwalifikacjach; 2.2. 

warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 2.3. klęski żywiołowej; 

2.4. sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 2.5. tych 

postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych w życie po 

dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany; 2.6. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 2.7. W przypadku, kiedy 

w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest 

niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny dla 

wyeliminowania tych błędów; 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w 

pkt 2.1.- 2.7. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 4. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być 

wprowadzone do umowy w każdym czasie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: http://www.skorzec.eu/aktualne/

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

Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, pokój nr 22.

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

21.03.2016 godzina 09:40, miejsce: Urząd Gminy w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec 

(kancelaria-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
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