
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.powiat.poznan.pl

Poznań: Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO w Puszczykowie

Numer ogłoszenia: 136481 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu , ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8410500, faks 061 8480556.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO w

Puszczykowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Budowa boiska lekkoatletycznego

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, połoŜonego przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika, przy ul.

Kasprowicza 3 w Puszczykowie. 2. Zamówienie winno zostać wykonane zgodnie z niŜej wskazanymi informacjami

i wytycznymi Przewodniczącego Komisji Obiektów i Urządzeń Polskiego Związku Lekkiej Atletyki: 1) Wybudowane

boisko lekkoatletyczne będzie mogło być dopuszczone do rozgrywania, w czasie oficjalnych zawodów,

następujących konkurencji we wszystkich kategoriach wiekowych: a) skok wzwyŜ, b) skok w dal i trójskok, c)

skok o tyczce, d) pchnięcie kulą, e) rzut dyskiem, f) rzut młotem i rzut oszczepem, g) biegów na 60 m., 100 m.,

100 m. pł. kobiet, 110 m. pł. męŜczyzn, jeŜeli urządzenia (bieŜnia prosta, skocznie, rzutnie) spełnią określone

wymagania IAAF i PZLA. Nastąpi to po zweryfikowaniu i dopuszczeniu do rozgrywania oficjalnych zawodów

urządzeń do przeprowadzania tych konkurencji. Boisko zostanie zakwalifikowane do grupy obiektów

niepełnowymiarowych, nie zaliczanych do Ŝadnej kategorii obiektu (z uwagi na obwód bieŜni okręŜnej). Boisko

będzie mogło być równieŜ wykorzystywane do biegów rozgrywanych na bieŜni okręŜnej w czasie międzyszkolnych

zawodów w kategorii dzieci oraz jako obiekt treningowy. Ze względów bezpieczeństwa konkurencja rzutu dyskiem

w kategorii juniorów i seniorów kobiet i męŜczyzn będzie mogła być rozgrywana równocześnie jedynie z biegami

na prostej oraz skokiem wzwyŜ i skokiem o tyczce, a konkurencji rzutu młotem we wszystkich kategoriach

wiekowych jedynie przed zawodami. Konkurencja skoku w dal oraz trójskoku będą mogły być rozgrywane
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równocześnie z konkurencjami biegowymi oraz skokiem wzwyŜ i skokiem o tyczce, a z konkurencji rzutowych

jedynie z rzutem oszczepem i pchnięciem kulą. 2) Warunkiem dopuszczenia bieŜni, skoczni i rzutni do rozgrywania

zawodów będzie przedstawienie razem z powykonawczą dokumentacją geodezyjną (raport pomiarowy), wyników

badań parametrów połoŜonej nawierzchni, potwierdzających ich zgodność z ustalonymi przez IAAF wymaganiami

dla danego rodzaju nawierzchni. Badania muszą być przeprowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z

zakresem ustalonym dla stadionów V kategorii. Badania te ponadto potwierdzą prawidłowość zainstalowania

nawierzchni zgodnie z wymaganiami ustalonymi w dokumentacji przetargowej i tym samym uzyskanie obiektu o

parametrach oczekiwanych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) w celu

potwierdzenia Ŝe oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, przedłoŜył niŜej wskazane

dokumenty dotyczące zaproponowanej nawierzchni: a) certyfikat IAAF, b) oświadczenie Wykonawcy o zgodności

z normą PN-EN 14877 lub aprobatą techniczną, c) certyfikat odporności na kolce, d) kartę techniczną, która

powinna zawierać co najmniej dane dotyczące następujących parametrów technicznych: wytrzymałość na

rozciąganie, wydłuŜenie względne przy rozciąganiu, wytrzymałość na rozdzieranie, gdyŜ będą one brane pod

uwagę przy ocenie równowaŜności oferowanej nawierzchni, e) atest PZH, f) atest niepalności, g) autoryzację

producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizację inwestycji; 2) przy wycenie prac

będących przedmiotem niniejszego zamówienia uwzględnił koszt uzyskania certyfikacji PZLA; 3) najpóźniej w dniu

przekazania terenu budowy przedłoŜył wypełniony harmonogram rzeczowo - finansowy, 4) zagwarantował, iŜ

wszystkie prace prowadzone będą w sposób jak najmniej uciąŜliwy dla uŜytkowników Liceum, a poziom hałasu w

czasie zajęć szkolnych, zgodnie z zapisami załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), nie przekroczył 55 dB; 5)

zaakceptował następujące warunki płatności: a) 80% wynagrodzenia brutto płatne będzie w 2012 r., w terminie 21

od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, b) pozostała kwota płatna będzie w terminie 45 dni od daty

doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, przy czym płatność nastąpi nie wcześniej niŜ 07.01.2013 r.; 6) udzielił 5

lat gwarancji na wykonane prace budowlane; 7) zaoferował gwarancje producenta na zamontowane urządzenia i

zastosowane materiały. 4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną

wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami

sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Roboty budowlane polegające na pracach uzupełniających w powstającym boisku. Wartość zamówienia

uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2012.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 97.000,00 zł

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, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia-nie

spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe się prawidłowym

wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej o wartości co

najmniej 2.000.000,00 zł brutto, obejmującej swoim zakresem wykonanie boiska lekkoatletycznego z

bieŜnia okólną w technologii poliuretanowej na podbudowie z asfaltobetonu. Ocena spełnienia

przedmiotowego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia-nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia-nie

spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ osoby, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (będą nadzorowały realizację zadania), posiadają uprawnienia

do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wykonawczym w branŜach: a)

architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej w zakresie budownictwa ogólnego, b) instalacyjnej w

zakresie instalacji i urządzeń wodno - kanalizacyjnych, a takŜe wskaŜe podstawę do dysponowania tymi

osobami. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia-nie

spełnia.

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

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia-nie

spełnia.

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, naleŜy przedłoŜyć:

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 jeŜeli okres prowadzenia działalności

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

załączeniem dokumentu potwierdzającego,  Ŝe 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  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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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

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
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przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:

inne dokumenty

dotyczące zaproponowanej nawierzchni:  1) certyfikat  IAAF,  2) oświadczenie Wykonawcy o zgodności z

normą PN-EN 14877 lub  aprobatą  techniczną,  3)  certyfikat  odporności  na  kolce,  4)  kartę  techniczną

oferowanej nawierzchni, która powinna zawierać co najmniej dane dotyczące następujących parametrów

technicznych:  wytrzymałość  na  rozciąganie,  wydłuŜenie  względne  przy  rozciąganiu,  wytrzymałość  na

rozdzieranie,  5)  atest  PZH, 6) atest niepalności,  7)  autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej,

wystawioną dla Wykonawcy na realizację inwestycji.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 2) kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej; 3)

dokument potwierdzający wniesienie wadium; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub

Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum).

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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

Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz te, które Zamawiający przewidział poniŜej, tj.: 1) moŜliwość

wydłuŜenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z następujących przyczyn: a) wystąpienia niemoŜliwych do

przewidzenia uwarunkowań technicznych wykonania prac, albo przedłuŜających się procedur uzyskania
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certyfikatów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 projektu umowy, chyba Ŝe wystąpiły one z przyczyn leŜących po

stronie Wykonawcy, b) konieczność wykonania dodatkowych badań niezbędnych do prawidłowego wykonania

zadania, c) wstrzymania prac, o którym mowa w § 2 ust. 3 projektu umowy, d) wystąpienia niesprzyjających

warunków atmosferycznych, 2) moŜliwość zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 3) moŜliwość wystąpienia robót zamiennych albo rezygnacji z określonych

prac.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.powiat.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 1) ww. strona internetowa, 2)

siedziba Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań, pok. 103A,

3) przesłanie na wniosek Wykonawcy listem poleconym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2012

godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań,

pok. 002.

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 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
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