Piła: 1. Zaprojektowanie i wybudowanie 37 domków letniskowych na terenie Ośrodka TurystycznoWypoczynkowego nad jeziorem Płotki k/Piły
Numer ogłoszenia: 24153 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel.
67 2132783, 2142831, faks 67 2132776.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Zaprojektowanie i wybudowanie 37 domków
letniskowych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki k/Piły.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zaprojektowanie i wybudowanie 37
domków letniskowych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki k/Piły. Zamawiający
w programie funkcjomalno- użytkowym przewiduje zaprojektowanie i budowę 3 rodzajów domków z podziałem na:
- 7 szt domków o powierzchni 54 m; - 20 szt domków o powierzchni 61 m2; - 10 szt domków o powierzchni 72 m2.
Konstrukcja budynków zostanie wykonana z drewna klasy C27, sosnowego: sezonowanego, suszonego komorowo,
struganego czterostronnie. Wszystkie elementy drewniane (podwaliny, belki podłogowe, łaty, kontrłaty, deska
tarasowa) zostaną zabezpieczone przed korozją biologiczną poprzez impregnacje ciśnieniową w klasie IV (według
normy PN- EN351-1). Elementy drewniane narażone na działanie warunków atmosferycznych (elewacja, nadbitki
okapów, balustrady itp.) zostaną zabezpieczone impregnatem do drewna konstrukcyjnego, a następnie pomalowane
lazurą ochronną o podwyższonej odporności.Elementy drewniane wewnątrz budynku (boazeria, belki stropowe,
opaski, listwy wykończeniowe) zostaną pomalowane olejem do drewna. Budynki zostaną zaprojektowane w sposób
określony w przepisach prawa budowlanego (art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając
niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach
inwalidzkich. Wykonanie zamówienia obejmuje trzy etapy: a) fazę wykonania usługi projektowej, b) fazę wykonania
robót budowlanych, c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 1.2. Zakres prac projektowych - projekt
architektoniczno-budowlany, - projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z przyłączem, - projekt elektrycznej
instalacji grzewczej, - projekt wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączem, - uzgodnienia
dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, - uzyskanie pozwolenia na budowę, świadectwo energetyczne 1.3. Zakres prac budowlanych - wykonanie fundamentów - montaż budynków na
fundamentach, - montaż instalacji wewnątrz budynków (wodna, kanalizacyjna, elektryczna), - przyłączenie instalacji
wewnątrz budynków do istniejących sieci zewnętrznych, Domy wypoczynkowe zostaną posadowione w miejscach
starych domków z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 45.00.00.00-0, 45.21.21.72-2, 45.21.24.13-4.
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: Okres w miesiącach: 8.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 110 000,00
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



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej jedno zadanie o podobnym charakterze zrealizowane w formule zaprojektuj i
wybuduj o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania. oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na
czas realizacji zamówienia następującymi osobami: - co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i doświadczenie zawodowe- min. 3 lata po
uzyskaniu uprawnień; oraz - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, która będzie pełniła funkcję kierownika
budowy posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000 zł; - posiada polisę lub inny dokument potwierdzający,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 000 000 zł.

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:


wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty 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
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;



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



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 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.4.4) 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;

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.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 określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: a)
konieczność przedłużenia (zmiany) terminu umownego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu: działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, - wyjątkowo niesprzyjających warunków
fizycznych; bądź atmosferycznych, - nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego,
których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - decyzji służb Nadzoru budowlanego
mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność, - wystąpienia
zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego
wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, - braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,w szczególności wstrzymanie robót
przez Zamawiającego, - zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, - skrócenia terminu
realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, b) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie
zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w
dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o
zakres z którego Zamawiający rezygnuje, c) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w
przypadku: - zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej na potrzeby
postępowania prowadzonego pod nazwą: Zaprojektuj i wybuduj domki letniskowe na terenie Ośrodka TurystycznoWypoczynkowego nad Jeziorem Płotki k/Piły, - zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego,
d) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez
podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pn. Zaprojektuj i
wybuduj domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki k/Piły,
Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym
zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, e) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub
całości robót na czas trwania przeszkody w przypadku: - wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, - braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów
budowy. f) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla
Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mosir.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.mosir.pila.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina
10:00, miejsce: Sekretariat MOSiR ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła- piętro I.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

