Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
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Dębnica Kaszubska: Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Dębnicy Kaszubskiej - etap II
Numer ogłoszenia: 325543 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębnica Kaszubska , ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica
Kaszubska, woj. pomorskie, tel. 0-59 81-31-623, faks 0-59 81 31 634.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.debnicakaszubska.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska sportowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębnicy Kaszubskiej - etap II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
terenie Gminy Dębnica Kaszubska. W ramach inwestycji zakłada się realizację
następujących elementów zagospodarowania terenu: 1)Przebudowa ogrodzenia terenu i
wykonanie ogrodzenia boiska 2)Wykonanie miejsc parkingowych, wykonanie ciągu pieszego
3)Wykonanie kręgu masztowego i masztów 4)Montaż oświetlenia oraz montaż ławek
parkowych 5)Wydzielenie miejsc siedzących na trybunach dla osób niepełnosprawnych
6)Wydzielenie sektor dla kibiców gości Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska
sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Dębnicy Kaszubskiej - II etap. Inwestycja
zlokalizowana jest na działce nr 516 i 521 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska przy
ulicy Skarszewskiej. Inwestycja jest drugim - ostatnim etapem szerszego przedsięwzięcia. W
I etapie przebudowano płyty boisk, wybudowano urządzenia lekkoatletyczne, trybuny i część
ciągów komunikacyjnych. W ramach II etapu należy wykonać: 1) Ogrodzenia - przewiduje się
przebudowę ogrodzenia terenu od północnej strony terenu boiska, wzdłuż ściany lasu (wys.
3,5 m) - 134m. W I etapie realizacji inwestycji przebudowy boiska wykonano ogrodzenie
terenu boiska od strony wschodniej wraz z bramą wjazdową. W II etapie przewiduje się
również wykonanie ogrodzenia oddzielającego płytę boiska sportowego od trybun ( wys.
1,1m) - 450m. Oba ogrodzenia przewidziane w tym etapie realizacji inwestycji
zaprojektowane z siatki ogrodzeniowej podpartej na słupkach. 2) Roboty drogowe - w
ramach prac drogowych przewidziano wybudowanie 2 zatok autobusowych, 30 miejsc
parkingowych z wydzielonym 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych oraz
wykonanie ciągu pieszego wzdłuż budowanych miejsc parkingowych jak i przedłużenie już
wybudowanego ciągu pieszego prowadzącego od bramy wjazdowej w kierunku boisk i
miejsca rekreacyjnego-520m2. Zatoki autobusowe i miejsca parkingowe maja wspólne
podbudowy w postaci podsypki piaskowej o gr. 3cm, warstwę odsączająca o gr. 30 cm oraz
podbudowę z kamienia łamanego o gr. 20cm. Nawierzchnia zatok zostanie wykonana z
kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej. Nawierzchnia
parkingu wykonana zostanie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o gr. 12cm według
technologii MEBA. 3) Krąg masztowy - wykonany zostanie na planie kręgów wyznaczających
kolejne poziomy wzgórza. Krąg podbudowany będzie cegłą klinkierową, który będzie
stanowił podstawę kolejnego poziomu kręgu. W pobliżu kręgu masztowego, wzdłuż trybun
zlokalizowane zostaną 3 maszty flagowe oraz ławeczki. Krzewy i nasadzeniazagospodarowanie terenu, który zaaranżowany jest wokół terenów sportowych-boisk 4)

Oświetlenie i ławki parkowe - dla wypełnienia całej architektury projektowanej przestrzeni
zaplanowane zostało zamontowanie 10 ławek parkowych i 3 lamp parkowych, których celem
będzie zapewnienie odpowiedniego klimatu jak również zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa użytkowników terenu. 5) Wydzielenie miejsc siedzących na trybunach dla
osób niepełnosprawnych - na wybudowanych w pierwszym etapie trybunach sportowych
wydzielony zostanie sektor z miejscami do siedzenia dla osób niepełnosprawnych.
Wydzielenie to będzie wykonane poprzez naniesienie farbami kauczukowymi na posadzce
trybun oznaczeń symbolicznych wskazujących miejsc dla osób niepełnosprawnych. 6)
Wydzielenie sektor dla kibiców gości - na wybudowanych w pierwszym etapie trybunach
sportowych wydzielony zostanie sektor z miejscami do siedzenia dla kibiców gości.
Wydzielony sektor obejmować będzie min. 5% liczy miejsc udostępnionych dla publiczności
na stadionie. Sektor gości musi być wydzielony ogrodzeniem o wysokości 2,2 m z każdej
strony i musi posiadać co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne w tym 1 na płytę boiska. Należy
zapewnić bezpieczne oddzielnie kibiców drużyny przyjezdnej od kibiców miejscowych strefą
buforową. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Przedmiar
robót - załącznik nr 6 do SIWZ b)STWiOR - załącznik nr 7 do SIWZ c)Projekt budowlany
(częściowo zrealizowany) wraz ze zmianami - załącznik nr 8 do SIWZ 3.Wykonawca dla
niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać poniższe czynności, a tym samym
uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej: a)przywrócenie do stanu
pierwotnego terenu po zakończeniu prac, b)odszkodowania za wyrządzone szkody dla osób
fizycznych i prawnych, c)koszty organizacji placu budowy, w tym i dostawy potrzebnych
mediów na potrzeby prowadzenia prac, po uzyskaniu wcześniej warunków ich dostawy od
użytkowników sieci, d)bieżącego usuwania na swój koszt wszelkich urządzeń pomocniczych,
zbędnych materiałów i innych nieczystości stałych, e)inne roboty w ramach ryzyka
wykonawcy, nie ujęte w przedmiarach robót oraz wszelkie uzgodnienia, badania, dokumenty,
potrzebne do odbioru. 4.Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres
robót do wykonania wynikający z przedmiaru robót, z własnego doświadczenia i ewentualne
ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach, uwzględni w
proponowanej przez siebie cenie umownej. 5.Zamawiający przewiduje zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach: a)zmiana
terminu realizacji robót w przypadku: -przestojów i opóźnień niezawinionych przez
Wykonawcę, -działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania
robót, -wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych -konieczności dokonania
zmian w dokumentacji projektowej -wprowadzenia robót zamiennych, które ze względu na
technologię wykonania w znacznym stopniu wpływają na terminową realizację przedmiotu
umowy, -wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych W ww. przypadkach
wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres
przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. b)zmiana
osób nadzorujących ze strony zamawiającego, c)zmiana kierownika budowy ze strony
wykonawcy, d)ustawowa zmiana podatku VAT e)zmiana wartości przedmiotu umowy z tytułu
wprowadzenia robót zamiennych i rozliczeń powykonawczych, f)zmiana terminów
harmonogramu rzeczowo - finansowego 6.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty
(materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 7.Zamawiający zastrzega sobie
prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót; roboty wykazane w kosztorysie lub
w SIWZ, które nie będą realizowane lub będą wykonywane w części ich wartości, obniżą
wartość umowy w oparciu o składniki cenotwórcze wykazane przez Wykonawcę w swojej
ofercie. 8.Istnieje możliwość wykonania robót lub prac zamiennych uprzednio zgłoszonych
przez kierownika budowy i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego,
przy czym wartość umowy nie może ulec zwiększeniu. 9.W przypadku odstąpienia od
realizacji części zakresu opisanego w kosztorysie lub w specyfikacji Zamawiający obniży
wartość umowy w oparciu o składniki cenotwórcze przedstawione przez Wykonawcę w
swojej ofercie. 10.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych (o
parametrach równoważnych lub wyższych). Wykonawca poprzez zaoferowanie materiałów
równoważnych, zapewnia, iż ich zastosowanie nie spowoduje obniżenia jakości przedmiotu

zamówienia, oraz że są to materiały o parametrach i właściwościach nie gorszych niż
zaproponowane w projekcie budowlany. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach
znaki towarowe i nazwy są przykładowe. W przypadku materiałów i urządzeń równoważnych
muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do użytku na terenie UE..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 6 Ustawy
PZP. Zamawiający przewiduje zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego i dotyczącego przedmiotu zamówienia,
tj. przedmiotu określonego w SIWZ.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
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:
15.07.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do
wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych)
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 Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie
oświadczenia Wykonawcy.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonalni co najmniej 2 zagospodarowania terenów
sportowych i rekreacyjnych z podaniem ich zakresu, wartości oraz daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że
roboty te zostały wykonane należycie, Ocena spełnienia wymaganego
warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach lub oświadczeniach, które wykonawcy zobowiązani są do
złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Zaleca
się sporządzenie wykazu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują
odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający dokona oceny
spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu spełnienia warunku, wykonawcy zobowiązani są do wykazania
dysponowaniem osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi. W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do
wykazania że dysponują co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia
funkcji kierownika budowy. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w

warunku na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.
Wykaz należy przygotować wg załącznika nr 3 do SIWZ.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie
oświadczenia Wykonawcy.
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
• 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

•

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
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a)Parafowany projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. b)Pełnomocnictwo do
reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik c)Dowód wniesienia wadium d)Dokument,
w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie
umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich
wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców,
Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę
regulującą ich współpracę; e)Kosztorys ofertowy uproszczony
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
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w
następujących przypadkach: a)zmiana terminu realizacji robót w przypadku: -przestojów i
opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę, -działania siły wyższej mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonania robót, -wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych -konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej -wprowadzenia
robót zamiennych, które ze względu na technologię wykonania w znacznym stopniu
wpływają na terminową realizację przedmiotu umowy, -wystąpienia konieczności wykonania
robót dodatkowych W ww. przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy
realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie
okresowi przerwy lub postoju. b)zmiana osób nadzorujących ze strony zamawiającego,
c)zmiana kierownika budowy ze strony wykonawcy, d)ustawowa zmiana podatku VAT
e)zmiana wartości przedmiotu umowy z tytułu wprowadzenia robót zamiennych i rozliczeń
powykonawczych, f)zmiana terminów harmonogramu rzeczowo - finansowego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
www.debnicakaszubska.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 16 a, 76 - 248 Dębnica Kaszubska.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 28.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, ul.
Zjednoczenia 16 a, 76 - 248 Dębnica Kaszubska.
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: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
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

