OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
Rewal: Budowa Sali Sportowej z boiskiem w Pobierowie, Gmina Rewal.
Numer ogłoszenia: 292593 - 2008; data zamieszczenia: 30.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. zachodniopomorskie,
tel. (091) 38 62 624.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.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 Sali Sportowej z boiskiem w
Pobierowie, Gmina Rewal..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres postępowania
obejmuje budowę sali sportowej, uzbrojenie terenu, odwodnienie terenu, budowa parkingów i
chodników, budowa zewnętrznego boiska sportowego oraz obiekt małej architektury. Program
uŜytkowy sali: - wymiary w świetle 20,0 x 37,20 m wraz z widownią na 100 osób - sala pomocnicza =
siłowania na I p. o pow. 70m2 - zespół szatni - kotłowania - magazyn sprzętu sportowego dla sali i dla
sprzętu terenowego - powierzchnia zabudowy - 1.097,20 m2 - powierzchnia uŜytkowa - 1.113,41 m2 kubatura - 7.030,0 m3.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9, 45.21.22.21-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: wymaga się wniesienia w wysokości 50.000,00 zł
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

1

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 2. Sytuacja podmiotowa wykonawcy: Wykonawca posiada
uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 3>
Zdolność ekonomiczna i finansowa: Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Zdolność techniczna: Wykonawca posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi

•

do wykonania zamówienia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z
właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert ; 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ; 3. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert ; 4. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w
zakresie objętym zamówieniem publicznym ; 5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczenia, 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 ; 6.
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej: - o wartości min.
500.000,00 zł ; 7. Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień : Wykonawca musi wykazać osoby z następującymi kwalifikacjami: - kierownik
budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej - minimum jedna osoba ; - kierownik robót o
specjalności instalacje elektryczne - minimum jedna osoba ; - kierownik robót o specjalności
instalacje sanitarne - minimum jedna osoba . Jedna osoba moŜe posiadać kilka uprawnień
(wymagane uprawnienia mogą być łączone). 8. Wykaz wykonanych robót budowlanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe
roboty te zostały wykonane naleŜycie - Wykonawca musi udowodnić, poprzez referencje lub inne

2

dokumenty, naleŜyte wykonanie minimum trzech obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy
minimum 1.000,00 m2 kaŜdy, w tym co najmniej dwóch sal sportowych lub hal sportowych . Za
roboty podobne Zamawiający uzna roboty budowlane polegające na budowie nowych obiektów
budowlanych (od fundamentów do formalnego zakończenia budowy) w ilości obiektów i
powierzchni zabudowy minimum jak wyŜej. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeŜeli
podlega ono badaniu biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających
obroty oraz zobowiązania i naleŜności - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie trzy lata obrotowe, jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres: - Wykonawca musi udowodnić
posiadane obroty, w roku 2005, 2006 i 2007, - w wysokości minimum 2.500.000,00 zł netto w
kaŜdym roku. UWAGA: Składając właściwy dokument, którego przedmiot został wskazany w pkt
10.10.10 SIWZ, Wykonawca będący osobą fizyczną winien złoŜyć dokumenty, które są właściwe
dla składania oświadczeń woli w zakresie sytuacji finansowej, takie jak np.: PIT I F-10, PIT-36,
PIT - 36L itp. 9. Oświadczenie z art. 22 i 24 Ustawy prawo zamówień publicznych . 10 .
Uproszczony kosztorys ofertowy - w zakresie zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania i odbioru robót 11. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania i odbioru robót.

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.rewal.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: w formie
papierowej, za kwotę 854,00 zł, po złoŜeniu w siedzibie zamawiającego wniosku o jej wydanie..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.11.2008 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok. nr 109.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: -.
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