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Aleksandrow: Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzedu Gminy w
Aleksandrowie - realizacja projektu pod nazwa^ - Zagospodarowanie centrum

miejscowosci Aleksandrow
Numer ogloszenia: 127302 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ4CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrow , Aleksandrow 39b, 26-337 Aleksandrow,
woj. lodzkie, tel. 044 7560027, faks 044 7560014.

• Adres strony internctowej zamawiajqcego: www.bip.aleksandrow.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajijcego: Zagospodarowanie terenu przy
budynku Urzedu Gminy w Aleksandrowie - realizacja projektu pod nazwa^ -
Zagospodarowanie centrum miejscowosci Aleksandrow.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiot
zamowienia obejmuje wykonanie robot budowlanych szczegolowo okreslonych w
zala^cznikach do SIWZ, w tym w szczegolnosci: dokumentacji projektowej, przedmiarach
robot oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot. Wartosc zamowienia jest
mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp..

11.1.4) Czy przewiduje sic udziclenie zamowien uzupemiaj^cych: nie.

11.1.5) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 45.11.13.00-1, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9,
45.11.20.00-5, 77.31.00.00-6, 45.12.20.00-8, 45.11.22.10-0, 45.23.13.00-8, 45.23.11.10-9,
45.23.24.24-0, 45.23.60.00-0, 45.52.00.00-8, 45.31.43.10-7, 45.31.53.00-1, 45.31.61.00-6,
45.31.12.00-2.



II.1.6) Czy dopuszcza si$ zlozenie oferty czesciowej: nie.

H.I.7) Czy dopuszcza si£ zlozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie:
30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHN1CZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowia^zany do wniesienia wadium w
wysokosci : 20.000 PLN (slownie ztotych: dwadziescia tysie_cy 00/100)

111.2) ZALICZK1

• Czy przewiduje si£ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladajq obowia/ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajq.cy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych
spelnienie Wykonawca be_dzie zobowiazany wykazac.

• III.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiaja^cy uzna powyzszy warunek., jesli Wykonawca wykaze, ze wykonal
w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej: 1) jedna^
robot^ budowlan^ o wartosci co najmniej 500 tys. zlotych brutto, ktorej
przedmiotem byly w szczegolnosci roboty zwiajzane z budowa^ przebudowa^,
remontem chodnikow, lub drogi (drog), lub parkingu (parkingow), lub placu
(placow); lub 2) co najmniej dwie roboty budowlane o wartosci co najmniej
500 tys. zl brutto la^cznie, ktorych przedmiotem byly w szczegolnosci roboty
zwiajzane z budowa^, przebudow^, remontem chodnikow, lub/i drogi (drog),
lub/i parkingu (parkingow), lub/i placu (placow) oraz przedstawi dokumenty
potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukohczone. Zamawiaja^cy dokona oceny spelnienia
warunkow udziatu w poste_powaniu na podstawie oswiadczeh i dokumentow na
zasadzie spelnia - nie spelnia.

• III.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku



o Zamawiaja^cy nie precyzuje w tym zakrcsic zadnych wymagan, ktorych
spelnienie Wykonawca bedzie zobowia^zany wykazac.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku

o Wykonawca winien wykazac, ze dysponuje: - co najmniej jednq. osoba^, ktora
be_dzie pelnic funkcj? Kierownika robot konstrukcyjno - budowlanych
posiadajajca; uprawnienia budowlane do kierowania budowq^ w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen lub odpowiadaja^ce im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowiajzujaeych przepisow; co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe na
stanowisku kierownika robot konstrukcyjno - budowlanych; aktualne
zaswiadczenie o wpisie na list? odpowiednich izb samorzajdu zawodowego
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. - co najmniej jedna^ osoba^
ktora b$dzie pelnic funkcj? Kierownika robot sanitarnych posiadaja^ca;
uprawnienia budowlane do kierowania budowa^ w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urz^dzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoci^gowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadaja^ce im
wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowi^zuj^cych przepisow; co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe na
stanowisku kierownika robot sanitarnych; aktualne zaswiadczenie o wpisie na
list? odpowiednich izb samorzajdu zawodowego oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. - co najmniej jedna^ osoba^ ktora be^dzie pelnic
funkcjej Kierownika robot elektrycznych posiadajajca; uprawnienia budowlane
do kierowania robotami elektrycznymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji, urzajdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub
odpowiadaja^ce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowiazuj^cych przepisow; co najmniej 2-letnie
doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robot elektrycznych;
aktualne zaswiadczenie o wpisie na list$ odpowiednich izb samorzadu
zawodowego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Zamawiaja^cy
dokona oceny spelnienia warunkow udziatu w poste_powaniu na podstawie
oswiadczeri i dokumentow na zasadzie spelnia - nie spelnia

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i fmansowa

Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku

o Zamawiaja^cy uzna powyzszy warunek za spelniony, jezeli wykonawca
wykaze, ze: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia na sume^
ubezpieczenia nie mniejsza^ niz 500 tys. zl. (slownie: pi^cset tysiecy zlotych
00/100). Wartosci podane w dokumentach w walutach innych, niz wskazane
powyzej Wykonawca przeliczy wg sredniego kursu NBP na 7 dni przed
terminem skladania ofert. b) posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytowq
w wysokosci co najmniej 500 tys. zl (slownie: pi^cset tysiecy zfotych 00/100).
Wartosci podane w dokumentach w walutach innych, niz wskazane powyzej
Wykonawca przeliczy wg sredniego kursu NBP na 7 dni przed terminem
skladania ofert. Zamawiajq.cy dokona oceny spelnienia warunkow udzialu w



post^powaniu na podstawie oswiadczeh i dokumentow na zasadzie spelnia -
nie spelnia.

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MA<L\C WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA

WARUNKOW UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkow, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spelnieniu warunkow
udziahi w postej>owaniu, nalezy przedlozyc:

• wykaz robot budowlanych w zakresie niezb^dnym do wykazania spelniania
warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pie^ciu lat
przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do
udziam w post^powaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy
- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz za^czeniem dokumentu potwierdzaja^cego, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukoriczone

• wykaz osob, ktore b?da_ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrol? jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezb^dnych dla
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacja^o podstawie do dysponowania tymi osobami

• oswiadczenie, ze osoby, ktore b^da^ uczestniczyc w wykonywaniu
zamowienia, posiadaja^ wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakiadajq.
obowia^zek posiadania takich uprawnieri

• informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, w
ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaja^ca. wysokosc
posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytowa^ wykonawcy,
wystawiona^ nie wczesniej niz 3 miesia^ce przed uplywem terminu skladania
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu o udzielenie
zamowienia albo skladania ofert

• oplacona^ polls?, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaja^cy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwia^zanej z przedmiotem zamowienia

• Wykonawca powoluja^cy si^ przy wykazywaniu spelnienia warunkow udziaiu w
post^powaniu na zdolnosc finansow^ innych podmiotow, przedktada informacj^
banku lub spotdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, dotycza^ca, podmiotu, z
ktorego zdolnosci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzajajsa^ wysokosc posiadanych przez ten podmiot srodkow finansowych lub
jego zdolnosc kredytowa^ wystawiona^ nie wczesniej niz 3 miesia^ce przed uplywem
terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu o udzielenie
zamowienia albo skladania ofert.

• 111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, nalezy przedlozyc:

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia



• aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja^
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert, a w
stosunku do osob fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

• III.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedk-tada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib^ lub miejsce
zamieszkania potwierdzajq.cy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo
skiadania ofert

111.6) INNE DOKUMENTY

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

Kosztorys ofertowy sporzajdzony na podstawie przedmiarow robot.

111.7) Czy ogranicza sie mozliwosc ubiegania si^ o zamowienie publiczne tylko dla
wykonawcow, u ktorych ponad 50 % pracownikow stanowi^ osoby niepeinosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAM6WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

JV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b^dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si$ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian



Zamawiaja^cy przewiduje mozliwosc zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystajrienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzgl^dnieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia: a) zmiany dotyczq.ce pojawienia si? na rynku materialow lub
urzajdzen nowszej generacji pozwalaj^cych na zaoszcz^dzenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub przyspieszenie terminu realizacji umowy, b)
koniecznosc zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych ze wzgl^du na zmiany obowi^zujqpego prawa, c) terminu realizacji
przedmiotu zamowienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana moze bye jedynie okolicznosciami lezqcymi wyl^cznie po stronie
Zamawiajq.cego lub okolicznosciami niezaleznymi zarowno od Zamawiaja_cego jak i od
Wykonawcy, d) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub zmiany sposobu
wykonywania przedmiotu umowy (zmiana technologii wykonania robot), wraz ze skutkami
fmansowymi, z tytulu wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana moze bye
dokonana jedynie z korzysciq. dla Zamawiajq.cego, np. zmiana dokumentacji projektowej w
celu obnizenia kosztu wykonania przedmiotu umowy lub zmiana ta b^dzie sprzyjac
optymalnemu wykonaniu zamowienia, jak rowniez oszcz^dnemu i celowemu wydatkowaniu
srodkow publicznych, jak rowniez w przypadku gdy koniecznosc wprowadzenia zmian
wynika z okolicznosci ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia niniejszej
umowy. e) zmiany warunkow platnosci w sytuacji uzasadnionej zmianq. przepisow prawa,
wystapieniem okolicznosci nie spowodowanych zawinionym dzialaniem lub zaniechaniem
ktorejkolwiek ze stron umowy, nieotrzymania przez Zamawiaja^cego srodkow budzetowych
od dysponenta wlasciwego stopnia, koniecznych do realizacji niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4,l)Adres strony internetowej, na ktorej jest dostejina specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia: www.bip.aleksandrow.net.pl
Specyfikacj^ istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Urzqd
Gminy w Aleksandrowie, Aleksandrow 39B, 26-337 Aleksandrow, pokoj 106.

IV.4.4) Terrain skladania wnioskow o dopuszczenie do udziahi w post^powaniu lub
ofert: 07.05.2012 godzina 10:30, miejsce: Urzad Gminy w Aleksandrowie, Aleksandrow
39B, 26-337 Aleksandrow, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwif}zania oferty: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz^ce finansowania projektu/programu ze
srodkow Unii Europejskiej: Projekt wspolfmansowany przez Uni^ Europejska^ w ramach
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania srodkow pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegaja^cych zwrotowi srodkow z pomocy udziclonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miary bye przeznaczone
na sfinansowanie caiosci lub czejsci zamowienia: tak

GMINA ALEKSANDROW
pow. piotrkowski, woj. todzkie

26-337 Aleksandr6w
R E G O N 590648072


