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

Lubsko: zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Ekonomicznych ul Jana Pawła II w Lubsku w systemie
zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 289002 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku , ul.
Chopina 10, 68-300 Lubsko, woj. lubuskie, tel. 68 457 39 35, faks 68 457 39 36.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsoie.lubsko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zaprojektowanie i budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych ul Jana
Pawła II w Lubsku w systemie zaprojektuj i wybuduj.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Ekonomicznych w Lubsku ul Jana Pawła II w systemie zaprojektuj i wybuduj Przedmiot
zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w tym projektów budowlanych
w zakresie koniecznym do wykonania zadania uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń
w imieniu zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie boiska
wielofunkcyjnego wykonanie piłkochwytów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący Rozdział IV SWIZ Wymagany
termin gwarancji 36 miesięcy od daty zakończenia przedmiotu umowy Wymagany termin
rękojmi 36 miesięcy od daty zakończenia przedmiotu umowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.21.22.21-1.

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:
15.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: XII. Wymagania dotyczące wadium 1) Zamawiający
wymaga wniesienia wadium. w wysokości: 8426zł (słownie: osiem tysięcy czterysta
dwadzieścia sześć złotych) 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu 3) Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego nr.
62102054600000530200484832. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do
podanego terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 4) Zamawiający
zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 5) Wykonawca traci
wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy.
6) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. 7) Oferta nie zabezpieczona wadium stanowić będzie
podstawę od wykluczenia wykonawcy z postępowania.
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
Uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst
jednolity Dz. U. nr 83, poz. 578 z późń. zm.) lub odpowiadającymi im ważnym
uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które
pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w ww. specjalnościach w zakresie objętym zamówieniem. W
przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonywania
zamówienia podlegają sumowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie
pozwoli na prawidłowe wykonywanie zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

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

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.: projektantem
posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej, kierownikiem budowy posiadającym uprawienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i
finansowa pozwoli na prawidłowe wykonywanie zamówienia.

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 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;

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;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument
potwierdzający, że:

wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy- pełnomocnictwo-umowa-wadium
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.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
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, a podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod warunkami podanymi poniżej

zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, decyzji służb
konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu
realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac
archeologicznych (badań archeologicznych), wystąpienia zamówień dodatkowych w
rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania
realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, zmian będących następstwem okoliczności
leżących po stronie zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót na żądanie
zamawiającego, zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, odmiennych od
przyjętych w zasobach geodezyjnych warunków terenowych, w szczególności istnienie
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, skrócenia terminu
realizacji przedmiotu umowy - na wniosek wykonawcy,rezygnacja z wykonania części
robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub
nieistotnych w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były
konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od
zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego
zamawiający rezygnuje,zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w
przypadku zmiany przedstawicieli wykonawcy w przypadku wystąpienia o zmianę na
wniosek zamawiającego lub wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej na potrzeby
postępowania,zmiany przedstawicieli zamawiającego na wniosek
zamawiającego,wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby
postępowania, wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom,
w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek zamawiającego lub
wykonawcy,zawieszenie przez zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas
trwania przeszkody w przypadku:wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywanych, których brak wykonania
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,zmiana technologii
wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla
zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zsoie.lubsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych Ul Chopina 10 68-300 Lubsko.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 12.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Ekonomicznych Ul Chopina 10 68-300 Lubsko.
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

