Sulechów: Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą
techniczną na terenie działek nr 73/5 i 72/1 przy ul. Przemysłowej w
miejscowości Sulechów
Numer ogłoszenia: 74640 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016
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: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. , ul. Poznańska 18,
66-100 Sulechów, woj. lubuskie, tel. 068 3852407 w. 49, faks 068 3852370.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.supekom.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o. ze 100% udziałem Gminy Sulechów.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz
z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 73/5 i 72/1 przy ul. Przemysłowej w miejscowości Sulechów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie
działek nr 73/5 i 72/1 przy ul. Przemysłowej w miejscowości Sulechów, obejmująca swoim zakresem
w szczególności: - rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z elementów betonowych, - wydzielenie kwater na pochówki
ziemne i kwatery pod budowę kolumbarium, - budowę 2 szt. kolumbarium na 20 nisz (łącznie 40 nisz), utwardzenie terenu kwatery kolumbarium, - wykonanie alejek utwardzonych na ciągi piesze i pieszo - jezdne, wykonanie schodów, - wykonanie umocnień skarp zabezpieczonych elementami małowymiarowymi - gazonami
(z nasadzeniami), - wykonanie umocnień skarp zabezpieczonych geokratą na geowłókninie, z humusowaniem
i obsianiem trawą, - wykonanie nasadzeń zieleni izolującej - żywopłoty, zieleni niskiej - dekoracyjnej, - wydzielenie
miejsc na lokalizację pojemników z odpadami oraz wykonanie nawierzchni pod pojemniki, - lokalizację elementów
małej architektury - ławki, - wykonanie ogrodzenia, - wykonanie ścian oporowych z gazonów, - wykonanie
wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie projektowanych nawierzchni
z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub wykonaniu remontu (np. na granicy działek
objętych opracowaniem), połączenie nowych nawierzchni z istniejącymi wejściami, wjazdami, itp. oraz wszystkich
robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanego układu komunikacyjnego, - wykonanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej realizowany będzie na podstawie projektu budowlanego
opracowanego przez Biuro Projektowo - Badawcze GEKONprojekt z siedzibą przy ul. Sportowej 15/3, 66-100
Sulechów zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 71/16 z dnia 17.02.2016 roku Starosty
Zielonogórskiego (znak sprawy: AB-VI.6740.10.1.2016). Szczegółowy zakres robót określają: - projekt budowlany
i projekty wykonawcze opracowane przez Biuro Projektowo - Badawcze GEKONprojekt z siedzibą przy ul.
Sportowej 15/3, 66-100 Sulechów, - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - uzgodnienia
branżowe, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - przedmiar robót, - Instrukcja dla Wykonawców.
Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie zostały dołączone do SIWZ.
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UWAGA: Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe (barierki, słupki, ogrodzenie, ławkę) muszą być
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy o minimalnej grubości powłoki 60 mikronów oraz poprzez
naniesienie powłoki malarskiej o minimalnej grubości powłoki 100 mikronów. Dodatkowo Wykonawca musi
dostarczyć protokoły z przeprowadzonego badania przyczepności powłoki antykorozyjnej (technologia pull-off nie
mniejsza niż 5 MPa).
WAŻNE: Dołączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Ustalenie dokładnej ilości robót,
materiałów oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia musi być określone
przez Wykonawcę w oparciu o wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie oraz zapisy pkt 2.1. - 2.4.
i 3, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia
elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty
kosztorysu ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.
WAŻNE: Udostępniony przedmiar robót zawiera szerszy zakres robót niż wynika to z zakresu, który będzie
wykonywał wybrany Wykonawca (Zamawiający samodzielnie wykona sieć wodociągową i kanalizację deszczową).
Dlatego każdy Oferent winien indywidualnie określić dokładną ilość robót, materiałów oraz innych prac
niezbędnych do wykonania wskazanego w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców zakresu zamówienia.
WAŻNE: Wykonawca zobowiązany jest dostosować tryb pracy do warunków panujących na cmentarzu, w taki
sposób, aby nie utrudniać korzystania z cmentarza oraz normalnej pracy związanej z obiektem w szczególności
podczas ceremonii pochówkowych. Prace mogą być wykonywane na obiekcie od godz. 07:00 najpóźniej do godz.
20:00, z uwzględnieniem przerw wynikających z odbywających się ceremonii pochówkowych, na czas których
należy wstrzymać głośne prace.
2.1. Przed przystąpieniem do wyceny robót należy dokładnie zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi, o których
mowa w punkcie 2.
2.2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu budowy i pozyskał dla siebie wszelkie informacje,
które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót, gdyż
wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.
2.3. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić także koszty robót przygotowawczych oraz wszystkie inne koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmujące w szczególności: - koszty wywozu
i utylizacji odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne), - koszty uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy,
jak również terenów sąsiadujących zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie
z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek
poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni dróg i chodników poza terenem budowy, koszty zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy, a także terenu niezbędnego do składowania
materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń, - koszty dozoru placu budowy (Wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenia i utrzymania terenu robót na własny koszt), - koszty prowadzenie prac bez wstrzymywania
normalnego funkcjonowania obiektu cmentarnego, - wszelkie koszty związane z instalacją licznika wody i licznika
energii oraz koszty z tytułu zużycia tych mediów, - koszty wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej
wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, itp.
2.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu i przestrzeganiu przepisów bhp i ochrony środowiska,
przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót oraz pod bezpośrednim kierownictwem osób
posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, a także w taki sposób, aby nie naruszały interesu osób trzecich.
3. Zakres czynności dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje, oprócz zapisów zawartych
w dokumentach wymienionych w punkcie 2 oraz przepisach prawa budowlanego, także:
3.1. współpracę z koordynatorem projektu,
3.2. przestrzeganie przepisów bhp na terenie budowy oraz montaż ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy oraz wykonywania prac określonych w punkcie 1
przez osoby przeszkolone z zakresu bhp i dopuszczone do wykonywania tego rodzaju pracy przez uprawnionego
lekarza profilaktyka posiadające i korzystające z odpowiednich środków zabezpieczających i ochrony osobistej pod
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nadzorem osób do tego wyznaczonych; za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił
odpowiedzialność odszkodowawczą),
3.3. udział w organizowanych w siedzibie Zamawiającego naradach koordynacyjno - technicznych dotyczących
realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców (narady będą
się odbywać po uprzednim zwołaniu ich przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie częściej niż raz w tygodniu w
środy o godzinie 09:15); brak udziału Wykonawcy w naradzie bez uzasadnionej przyczyny (np. choroba, pobyt w
szpitalu, itp.) będzie skutkował zapłatą przez Wykonawcę kary umownej na zasadach określonych w § 10 ust. 3 pkt.
3.1. ppkt. 3.1.5. projektu umowy,
3.4. zgłaszanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu
zamówienia, bieżące dokonywanie wpisów do dziennika budowy,
3.5. rozstrzyganie, w porozumieniu z koordynatorem projektu wątpliwości natury technicznej powstałych w okresie
realizacji robót,
3.6. przedstawianie do sprawdzenia koordynatorowi projektu jakości materiałów i wyrobów przed ich
wbudowaniem pod kątem dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz pod kątem zgodności z dokumentami
wymienionymi w punkcie 2 SIWZ i złożoną ofertą Wykonawcy,
3.7. gdy zajdzie niezbędna konieczność, przedstawianie propozycji nowych rozwiązań materiałowych,
3.8. przekazywanie koordynatorowi projektu, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń,
wszelkich świadectw jakości, atestów, certyfikatów, kart gwarancyjnych na wbudowane materiały i urządzenia,
3.9. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy, uczestniczenie
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego
robót budowlanych, podpisywanie protokołów potwierdzających wykonanie prób, rozruchów lub odbiorów
technicznych maszyn i urządzeń, protokołów z badań, pomiarów, itp., przekazanie Zamawiającemu wszelkich
dokumentów niezbędnych do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy,
3.10. niezwłoczne powiadamianie koordynatora projektu o konieczności wykonania zamówień dodatkowych (robót
zamiennych), o pojawieniu się alternatywy dla rozwiązań projektowych będących przedmiotem wykonania przez
Wykonawcę oraz o konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie o wykonanie robót
budowlanych, niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
3.11. w razie uzasadnionej potrzeby udział w kontrolach i przeglądach przeprowadzanych przez instytucje do tego
upoważnione,
3.12. udział w przeglądach gwarancyjnych wynikających z umowy (okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane będzie wynosił co najmniej 36 miesięcy); do dnia upływu terminu gwarancji jakości Wykonawca
powinien być dostępny na każde umotywowane żądanie Zamawiającego,
3.13. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu trzech egzemplarzy dokumentacji powykonawczej,
w tym pomiarów geodezyjnych oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
dziennika / dzienników budowy oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
3.14. podejmowanie innych działań, nie ujętych w niniejszym wykazie, które przyczynią się do sprawnego oraz
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, atesty, certyfikaty,
karty gwarancyjne i powinny odpowiadać Polskim Normom, wytycznym zawartym w dokumentach, o których
mowa w punkcie 2 oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie
z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa).
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, 45.26.25.00-6, 45.11.12.91-4,
45.23.32.53-7, 45.23.31.40-2.
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: 31.10.2016.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie:
dwanaście tysięcy złotych 00/100). Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 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. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium
wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w BZ WBK S.A. O/Sulechów
nr 22 1090 1580 0000 0000 5805 0470. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji,
gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczającej
udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do
»zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego« w terminie związania ofertą
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 5. Wadium musi zostać wniesione
przed terminem składania ofert, najpóźniej do 15.04.2016 roku do godz. 10:00 na cały okres związania ofertą.
Wadium musi być bezwarunkowe i nieodwołalne. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie
przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, tzn. data wpływu środków na rachunek. Przy wnoszeniu wadium
Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego na wstępie, tj. jako tytuł
operacji należy wpisać: »Wadium na przetarg znak sprawy: ZP-RC/01/03/2016«. 7. Wadium wnoszone
w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w dniu składania ofert, tj. 15.04.2016 roku do
godz. 10:00 w siedzibie Spółki w pokoju nr 23 (II piętro). UWAGA! Dopuszcza się dołączenie oryginałów tych
dokumentów do oferty.

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
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz wykaże się zrealizowaniem, w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz
z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, potwierdzonej dowodem określającym, że robota
ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującej, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończona. UWAGA: Przez robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia rozumie się robotę budowlaną dotyczącą budowy/przebudowy/remontu
[budowa/przebudowa/ remont rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290)] dróg, chodników lub placów manewrowych
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z kostki kamiennej lub betonowej o wartości minimum 150.000,00 zł brutto i wykonywanej przez okres nie
dłuższy niż 6 miesięcy. Przez dowód rozumie się jakikolwiek dokument dotyczący wykonanej roboty
budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/ remoncie dróg, chodników lub placów manewrowych
z kostki kamiennej lub betonowej o wartości minimum 150.000,00 zł brutto i wykonywanej przez okres nie
dłuższy niż 6 miesięcy, wystawiony przez Zamawiającego / Inwestora (referencja, protokół, poświadczenie,
itp.) potwierdzający, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującej, czy została
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

oświadczenie

o

spełnianiu

warunków

udziału

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co
najmniej:
1) jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji,
2) jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę nie mniejszą niż 400.000,00 zł. W związku z powyższym w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego
warunku Wykonawcy zobowiązani są do złożenia polisy i potwierdzenia jej opłacenia, a w przypadku jej
braku innego dokumentu, potwierdzającego, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku złożenia przez Wykonawców
dokumentów zawierających dane w innych walutach niż złote polskie, to waluty te będą przeliczane przez
Zamawiającego na PLN według średniego kursu PLN w stosunku do tych walut ogłoszonego przez NBP
w dniu wystawienia polisy lub innego dokumentu, a w przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono średniego
kursu PLN w stosunku do danej waluty, to waluta ta będzie przeliczana przez Zamawiającego według
średniego kursu PLN w następnym dniu, w którym nastąpiło ogłoszenie przez NBP średniego kursu dla tej
waluty).

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:
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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;
 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.
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;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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;
6/8



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)
1. Oferta Wykonawcy. 2. Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 3.
Prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.5. SIWZ. 4. W przypadku Wykonawców
polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP,
w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 7.5. SIWZ. 5.
Dowód wniesienia wadium.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji (w miesiącach) - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona

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
1. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę jej postanowień w następujących przypadkach: - gdy
zmianie ulegnie nazwa którejkolwiek ze stron - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób,
że zmianie ulegną zapisy, w których użyto nazwy, - gdy zmianie ulegną przedstawiciele stron - zmiana niniejsza
nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto danych
przedstawiciela którejkolwiek ze stron, - gdy skróceniu ulegnie termin wykonania robót budowlanych, powodujący
skrócenie okresu realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do
umowy za zgodą stron w ten sposób, że zmianie ulegnie zapis dotyczący terminu wykonania robót budowlanych, gdy wydłużeniu ulegnie termin wykonania robót budowlanych, spowodowany w szczególności nieterminowym
przekazaniem terenu budowy, brakami lub wadami w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach
budowy, opóźnieniami w zakresie dokonywania odbioru końcowego, szczególnie niesprzyjającymi warunkami
atmosferycznymi, zawieszeniem przez Zamawiającego wykonania robót, epidemią, żywiołami, nieprzewidywalnym
brakiem możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania materiałów, siłami wyższymi, jakimikolwiek
opóźnieniami, utrudnieniami lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub jego personel lub dające
się mu przypisać, zmianami jakości, parametrów lub technologii, zmianami producenta urządzeń, materiałów lub
wyposażenia, wystąpieniem robót dodatkowych, odkryciem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
wstrzymaniem robót na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót z przyczyn
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niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, wystąpienia w trakcie wykonania robót kolizji z sieciami lub
innymi przeszkodami, które nie były możliwe do przewidzenia, powodujący wydłużenie okresu realizacji
niniejszego przedmiotu zamówienia - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że
zmianie ulegnie zapis dotyczący terminu wykonania robót budowlanych; - gdy zmiana dotyczy zlecenia robót
podwykonawcom (zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku,
gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy
podwykonawców lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców
w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmian tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; zmiana
umowy dotycząca zlecenia robót podwykonawcom, jest dopuszczalna, gdy przyczyni się do poprawienia szybkości
lub jakości usług stanowiących przedmiot zamówienia, do uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki
w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest z uwagi na wymóg specjalistycznej wiedzy lub
doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia) - zmiana niniejsza nastąpi
w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy dotyczące podwykonawców, - gdy zmianie
ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia stawka podatku od towarów i usług VAT,
a w konsekwencji zmiany podwyższeniu lub obniżeniu ulegnie kwota wynagrodzenia ryczałtowego ogółem brutto
wynikająca z umowy - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy
dotyczące wynagrodzenia, - gdy zmianie ulegną w wyniku postępu techniczno - technologicznego lub wycofania
z produkcji zastosowane materiały, wyposażenie, urządzenia lub technologia gwarantujące uzyskanie parametrów
nie gorszych od zaprojektowanych, a ich zastosowanie nie spowoduje wzrostu ogólnej wartości przedmiotu
zamówienia, - gdy zmianie ulegnie miejsce posadowienia elementów zadania w szczególności spowodowana
wadami w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach budowy, itp. 2. Zmiany wymienione powyżej
mogą być inicjowane przez Zamawiającego i Wykonawcę, przy czym warunkiem dokonania zmian jest złożenie
pisemnego wniosku zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie, ewentualnie opis wpływu na
harmonogram robót i termin wykonania umowy, a także inne niezbędne informacje mające wpływ na prawidłową
realizację zadania. UWAGA: Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP zmiana danych
związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających
uregulowanie płatności wobec podwykonawców) oraz zmiana danych teleadresowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://supekom.bip.sulechow.pl (sekcja: Zamówienia publiczne / Wg ustawy PZP / 2016)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bezpłatnie ze strony
internetowej Zamawiającego http://supekom.bip.sulechow.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016
godzina 10:00, miejsce: siedziba Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego »SuPeKom« Sp. z o.o.,
ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, II piętro, pokój nr 23 (sekretariat).
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

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 01.04.2016 roku
Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………………………….
Zamieszczono na stronie internetowej http://supekom.bip.sulechow.pl dnia: 01.04.2016 roku
Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych: 01.04.2016 roku
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