Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
bip.krasnopol.pl/

Krasnopol: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PUNKTU OPIEKI
DZIENNEJ PRZY ULICY 1 MAJA 13 W KRASNOPOLU WRAZ Z
WYPOSAŻENIEM
Numer ogłoszenia: 247048 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015
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 Krasnopol , ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol,
woj. podlaskie, tel. 0-87 5164010, faks 0-87 516 40 50.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.krasnopol.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 WRAZ Z
ROZBUDOWĄ BUDYNKU PUNKTU OPIEKI DZIENNEJ PRZY ULICY 1 MAJA 13 W
KRASNOPOLU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: domontaż
elementów pokrycia i poszycia dachu demontaż elementów konstrukcji więżby dachowej
demontaż elementów murowanych lukarn poddasza kolidujących z rozwiązaniami
projektowymi wykonanie nowego stropu monolitycznego wraz z wieńcem obwodowym nad
istniejącym stropem drewnianym wykonanie wydzielonej klatki schodowej na poddasze
wykonanie murowanych ścian kolankowych poddasza wraz z lukarnami wykonanie
drewnianej konstrukcji więźby dachowej w projektowanej geometrii wykonanie poszycia i
pokrycia dachu wraz z wyłazem dachowym i elementami kominiarskimi (ławy kominiarskie,
stopnie kominiarskie) wykonanie obróbek blacharskich wykonanie odwodnienia połaci
dachowych (montaż rynien i rur spustowych) wykonanie instalacji odgromowej montaż

projektowanej stolarki okiennej wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej wykonanie
wewnętrznych robót murarskich wykonanie wewnętrznych robót instalacyjnych (instalacja
c.o., wod. - kan., elektryczna) wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych (posadzki,
podłogi, wyprawy tynkarskie, powłoki malarskie, stolarka drzwiowa wewnętrzna) montaż
elementów wyposażenia (oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, biały montaż,
wyposażenie aneksu kuchennego, meble) wykonanie elementów zagospodarowania terenu
(utwarzone dojście do projektowanej klatki schodowej) Szczegółowy opis robot budowlanych
został zawarty w projekcie budowlanym, przedmiarach robót..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.22.35.00-1,
45.26.25.00-6, 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.41.00.00-4, 45.26.23.00-4, 45.44.00.00-3,
45.43.00.00-0, 45.42.11.00-5, 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.30.00.00-0.
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:
21.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) Wadium
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej
lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego nr 94 9359 0002 0003 1440 2011 0004. W tytule przelewu należy
podać:Wadium do przetargu KP.271.3.2015. Dokument stwierdzający wniesienie wadium w
formie niepieniężnej należy w oryginale dostarczyć do siedziby Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert. Zaleca się, aby ww. dokument zdeponować w sekretariacie
Urzędu Gminy w Krasnopolu, a do oferty załączyć kopię. Jeżeli Wykonawca zdecyduje się
złożyć oryginał ww. dokumentu wraz z ofertą, zaleca się, aby dokument wadialny nie był
trwale złączony z ofertą. Dokument wadialny nie może zawierać zapisów ograniczających
uprawnienia Zamawiającego wynikające z ustawy, w szczególności w przypadku dokumentu

wadialnego mającego stanowić wadium wykonawców występujących wspólnie. Zwrot i
zatrzymanie wadium będzie następować na zasadach określonych w ustawie.
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
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego
spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu
warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp na załączonym druku - załącznik
nr 2 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1
uPzp na załączonym druku - załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp na
załączonym druku - załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3. Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp na
załączonym druku - załącznik nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego
spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu
warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp na załączonym druku - załącznik
nr 2 do SIWZ.

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:
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

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;



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 ubezpieczenia 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.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)
nie dotyczy
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)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.krasnopol.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 06.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4,
16-503 Krasnopol.
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

