
Baranów: Przebudowa budynku ochotniczej stra Ŝy po Ŝarnej w

miejscowo ści Bo Ŝa Wola ul. Parkowa 8, dz. nr ewid. 33, 32/4

Numer ogłoszenia: 350528 - 2013; data zamieszczenia : 30.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Baranów , ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, woj. mazowieckie, tel. 46 858 13

50, faks 46 858 13 68.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.gmina-baranow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa budynku ochotniczej straŜy poŜarnej w

miejscowości BoŜa Wola ul. Parkowa 8, dz. nr ewid. 33, 32/4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

przebudowa budynku ochotniczej straŜy poŜarnej w miejscowości BoŜa Wola ul. Parkowa 8 dz. nr ewid 33 i 32/4 tj.

wykonawca zobowiązany jest do wykonania części robót wskazanych w projekcie budowlanym i w związku z tym w

aspekcie dotyczącym zakresu robót do wykonania zobowiązany jest traktować przedmiar jako nadrzędny w

stosunku do projektu budowlanego (projekt budowlany zawiera dodatkowy zakres robót nieobiętych niniejszym

zamówieniem). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonawstwa

zawarte są w dokumentacji projektowej, w tym przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót budowlanych (stwiorb) stanowiących załącznik nr 8 do siwz. 3. UWAGA: Zakres robót budowlanych, które

wykonawca zobowiązany będzie wykonać podany jest w załączonym do siwz przedmiarze robót - tzn. wykonawca

złoŜy ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie zakresu wynikającego z załączonego

przedmiaru robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty, które zostały opisane w niniejszych

dokumentach przetargowych zgodnie z zakresem robót wynikającym z załączonego do siwz przedmiaru robót. 5.

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy z zamawiającym zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu

kosztorys ofertowy w zakresie zgodnym z przedmiarem robót stanowiącym część dokumentacji projektowej i

odpowiadający cenie ryczałtowej zawartej w ofercie wykonawcy. 6. Ww. kosztorys ofertowy stanowić będzie

podstawę do rozliczeń w przypadku występujących ewentualnie robót zamiennych czy odstąpienia od realizacji

części zamówienia, o czym mowa w siwz oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik do siwz. 7. Roboty

składające się na przedmiot zamówienia naleŜy wykonywać z naleŜytą starannością, zgodnie z dokumentacja

projektową, stwiorb, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy

technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 8. Materiały stosowane przez Wykonawcę

podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w stwiorb. 9. Zamawiający dopuszcza

stosowanie materiałów i urządzeń równowaŜnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji przetargowej i

stwiorb pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego, przy

czym równowaŜność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentach przetargowych

winien potwierdzić zamawiający..



II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

a) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Pzp. b) Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 20 % zamówienia podstawowego. c)

Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych niniejszym

zamówieniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.61.21-8, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9,

45.26.13.20-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości

przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000 zł, słownie: dwa tysiące złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w

wybranej przez siebie, wymienionej poniŜej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao

S.A. I Oddział w śyrardowie, Nr rachunku: 29 1240 3350 1111 0000 3549 8920 z adnotacją wadium - Przebudowa

budynku ochotniczej straŜy poŜarnej w miejscowości BoŜa Wola ul. Parkowa 8, dz. nr ewid. 33, 32/4 2) w

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie

kasy jest zobowiązaniem pienięŜnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 4. Wadium wnoszone w

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. I Oddział w śyrardowie nr rachunku: 29

1240 3350 1111 0000 3549 8920 z adnotacją: wadium na - Przebudowa budynku ochotniczej straŜy poŜarnej w

miejscowości BoŜa Wola ul. Parkowa 8, dz. nr ewid. 33, 32/4 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający

przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy złoŜyć najpóźniej na dzień przed

terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pienięŜnej przyjmuje się termin uznania na

rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany

przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niŜ pieniądz naleŜy złoŜyć w formie oryginału, razem z ofertą

w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać

stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z

warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek

zastrzeŜeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w

niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta

podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze

najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana

jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

jeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z

przyczyn leŜących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień

publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA



TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

a. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania

warunku wiedzy i doświadczenia, tj. 1 zamówienia dotyczącego budowy, przebudowy lub

remontu pokryć dachowych. Minimalna wartość ww. zamówienia winna wynosić 50.000,00 zł

brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

a. Kierownik robót ogólnobudowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub waŜne uprawnienia do

sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie robót, które są przedmiotem

zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób naleŜyty oraz wskazujących,  czy 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 do wykonania zamówienia,  a

takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  Ŝe wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  Ŝe uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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

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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 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)

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia

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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: a) W przypadku

ustaleń dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w § 9 umowy. b) W przypadku zmiany terminu realizacji

umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jeŜeli konieczność jego zmiany będzie spowodowana przyczynami

niezaleŜnymi od Zamawiającego oraz od Wykonawcy oraz kaŜda ze stron w terminie 7 dni od zaistnienia tych

przyczyn powiadomi drugą stronę o ich zaistnieniu. c) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o czym mowa w umowie oraz w siwz rozdz. XXIII pkt 2 i 3, z zastrzeŜeniem

nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz. d) W przypadku

wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania umowy - a zmiany te będą konieczne gdyŜ

kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem budowli obarczonej wadą. e) W przypadku zmiany

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a w tym

zmiany wysokości stawki podatku VAT. Szczegółowo informacje dotyczące zmian umowy zawarte są w siwz oraz we



wzorze umowy stanowiącej załącznik do siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.gmina-baranow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy w Baranowie ul.

Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów pok. nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.09.2013 godzina

10:00, miejsce: Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów pok. nr 9 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


