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

Zaręby Kościelne: Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa garaŜy z
przeznaczeniem na garaŜowanie sprzętu gminnego w Zarębach Kościelnych.
Numer ogłoszenia: 311356 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne,
woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, faks 086 2706200.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zareby-kosc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji
budowlanej i budowa garaŜy z przeznaczeniem na garaŜowanie sprzętu gminnego w Zarębach
Kościelnych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa garaŜy z przeznaczeniem na
garaŜowanie sprzętu gminnego w Zarębach Kościelnych. Zamówienie obejmuje: 1) Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej garaŜu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i
pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego w tym: a) opracowanie projektu
wykonawczego w branŜach niezbędnych do budowy garaŜu, b) opracowanie dokumentacji
projektowej niezbędnej do budowy garaŜu. 2) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót w pełnym zakresie realizacji. 3) Wykonanie robót budowlanych, montaŜowych i
instalacyjnych. 4) Wykonanie robót budowlanych ziemnych. 5) Opracowanie dokumentacji
powykonawczej w tym inwentaryzacja geodezyjna. 6) Występowanie w imieniu Zamawiającego
przed organami administracji publicznej we wszystkich sprawach dotyczących realizacji
zamówienia. W tym celu Zamawiający wyposaŜy Wykonawcę w stosowne pełnomocnictwa.
Wykonawca nie ma prawa przedkładania do zatwierdzenia przez właściwe organy Ŝadnych
dokumentów, czy zmian do dokumentów, przed uprzednim uzyskaniem na nie pisemnej zgody
Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany wyrazić stanowisko w terminie do 3 dni
roboczych dla dokumentów a dla projektów budowlanych i wykonawczych do 14 dni roboczych
od dnia przedłoŜenia ich Zamawiającemu przez Wykonawcę. Brak stanowiska Zamawiającego w
tych terminach uwaŜa się za wyraŜenie zgody. 7) Wszystkie materiały zastosowane do realizacji

zamówienia spełniać powinny warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010 r poz. 1623). 8) Wykonawca będzie prowadził roboty
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, polskimi Normami i sztuką budowlaną a takŜe
przepisami BHP oraz BIOZ a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą
odpowiedzialność cywilno - prawną. 9) Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego
wynagrodzenia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.30.00.00-0,
71.22.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
29.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.
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, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Wykonawca wykaŜe spełnienie powyŜszego warunku udziału w postępowaniu
poprzez złoŜenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.
1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich
łączne spełnienie powyŜszego warunku).

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

•

Wykonawca wykaŜe spełnienie powyŜszego warunku udziału w postępowaniu
poprzez złoŜenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.
1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich
łączne spełnienie powyŜszego warunku).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Wykonawca wykaŜe spełnienie powyŜszego warunku udziału w postępowaniu
poprzez złoŜenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.
1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich
łączne spełnienie powyŜszego warunku).

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

•

Wykonawca wykaŜe spełnienie powyŜszego warunku udziału w postępowaniu
poprzez złoŜenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.
1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich
łączne spełnienie powyŜszego warunku).

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

Wykonawca wykaŜe spełnienie powyŜszego warunku udziału w postępowaniu
poprzez złoŜenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.
1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich
łączne spełnienie powyŜszego warunku).

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
naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

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

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 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
JeŜeli 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, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

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: najniŜsza 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 moŜliwość zmiany umowy: a) zmiany terminu na skutek działań osób
trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamówienia, b) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści
umowy, c) zmiana podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego, d) w przypadku
urzędowej zmiany stawki VAT,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zareby-kosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne pok. nr 10..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323
Zaręby Kościelne - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

Zaręby Kościelne, 2013.08.02

RGK 271.5.2013

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA

GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE informuje, Ŝe postępowanie w trybie
przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych, połoŜonych na terenie gminy Zaręby
Kościelne” zostało uniewaŜnione gdyŜ cena najkorzystniejszej oferty
przewyŜsza kwotę jako zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm).

