Rawa Mazowiecka: Rozbudowa budynku na potrzeby społeczno
– kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe – gmina Rawa
Mazowiecka
Numer ogłoszenia: 417472 - 2013; data zamieszczenia:
14.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka , Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa
Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku na potrzeby
społeczno kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe – gmina Rawa Mazowiecka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa budynku
na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe – gmina Rawa Mazowiecka
na działkach o numerach: 81 i 82 w obrębie ewidencyjnym Boguszyce Małe w jednostce
ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą m.in. :
- roboty rozbiórkowe istniejącej rampy od strony północnej budynku oraz daszku nad nią,
- roboty rozbiórkowe utwardzenia terenu z płyt betonowych i trwałe zlikwidowanie istniejącego
zbiornika bezodpływowego (szamba) z przyłączem kanalizacji sanitarnej,
- rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego (zgłoszenie z 12.09.2013 r.),
- przebudowa pomieszczenia parteru istniejącego budynku poprzez rozebranie istniejących
ścian,

istniejących

posadzek,

schodów,

wykucie

ościeży

okien

i drzwi, okładzin ścian z płytek ceramicznych i wykonanie nowych stosownie do dyspozycji
podanych w projekcie,

- przebudowa pomieszczenia piętra istniejącego budynku poprzez rozebranie istniejącego
stropu i ścian konstrukcyjnych do poziomu nadproży istniejących okien, istniejących ścian,
istniejących posadzek, wykucie ościeży okien i drzwi, okładzin ścian z płytek ceramicznych.
Wykonanie wieńców na ścianach konstrukcyjnych oraz pozostałego zakresu prac
budowlanych stosownie do dyspozycji podanych w projekcie ,
- rozbudowa istniejącego budynku o projektowane pomieszczenie sali widowiskowej dla 50
osób,

toalety,

kotłownię,

korytarze

poprzez

realizację

prac

w branży budowlanej według projektu oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej,
- budowa sceny zewnętrznej oraz grilla zgodnie z projektem,
- wykonanie utwardzenia i oświetlenia terenu,
- wykonanie kotłowni,
-

wykonanie

instalacji

centralnego

ogrzewania,

instalacji

wody

zimnej

i ciepłej,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i zbiornikiem bezodpływowym (szambo)
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem i studnią chłonną,
- wykonanie planu ewakuacji wewnętrznej wraz z montażem urządzeń i sprzętu ppoż.,
- wykonanie instalacji alarmowej i telefonicznej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.28.00-9, 45.26.27.00-8, 45.33.11.10-0,
45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3, 45.11.12.91-4,
45.23.32.22-1, 45.11.12.00-0, 31.52.72.00-8.

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:15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 25 000,00
zł.

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
o

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
wynikające z KRS lub wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej. Ocena zostanie
dokonana na podstawie warunku: spełnia - nie spełnia.

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Ocena zostanie dokonana na podstawie warunku: spełnia - nie spełnia.

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

•

Ocena zostanie dokonana na podstawie warunku: spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Ocena zostanie dokonana na podstawie warunku: spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena zostanie dokonana na podstawie warunku: spełnia - nie spełnia.

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:
•

koncesję, zezwolenie lub licencję

•

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

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

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż
700.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
•

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 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

potwierdzające,

że

właściwego

wykonawca

nie

naczelnika

zalega

z

urzędu

opłacaniem

skarbowego
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
•

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.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się takiego zaświadczenia
•

III.4.4) Inne dokumenty
Dowody potwierdzające, że roboty wykazane w zał. nr 5 do SIWZ zostały wykonane
należycie i prawidłowo ukończone.

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 podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli
zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z
okoliczności, których nie można było przewidzieć i Zamawiający nie przewidział w chwili zawarcia
umowy, a w szczególności zmiany postanowień mogą dotyczyć: 1) Terminu realizacji przedmiotu
zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może
być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np. konieczność przesunięcia
terminu przekazania terenu budowy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy
takie jak: warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami
infrastruktury utrudniające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp. 2) Sposobu wykonania
przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana ta
spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.
zmiana projektu budowlanego - zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających
na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy m.in. takich jak: warunki atmosferyczne,
archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, nie przewidzianych kolizji z sieciami infrastruktury
mające istotny wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp. 3) Postanowień, które mają
związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie podpisania umowy,
wywołujących potrzebę zmiany
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
4) Rewaloryzacji wynagrodzenia brutto Wykonawcy na wypadek zmiany stawek VAT,
5) Konieczności wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej na etapie
realizacji zadania. Każda zmiana powinna być potwierdzona protokołem
konieczności spisanym przez strony.

2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. Zamawiający uznaje za zmianę
korzystną taką, która poprawi względy:
- użytkowe,
- eksploatacyjne,
- funkcjonalne,
- w zakresie bezpieczeństwa,
- w zakresie rozwiązań technicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.rawam.ug.gov.pl (link BiP)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA RAWA
MAZOWIECKA Al. Konstytucji 3 Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka pokój 101.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.10.2013 godzina 10:00, miejsce: GMINA RAWA MAZOWIECKA Al. Konstytucji 3 Maja
32 96-200 Rawa Mazowiecka pokój 202 (sekretariat).
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: Nie dotyczy.
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

