Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.gminabocki.pl

Boćki: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec. Numer ogłoszenia: 174117 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty
budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boćki , Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, woj.
podlaskie, tel. 85 7319610; 7319620, faks 85 7319612.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabocki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w
miejscowości Nurzec..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane remontowe w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nurzec
na działce nr geod. 470. Zadanie obejmuje wykonanie m.in.: ocieplenie ścian fundamentu
(33,52m2), opaski wokół budynku (29,86m2), ocieplenie ścian budynku płytami
styropianowymi (294,69m2), wymianę stolarki okiennej (22,36m2), wymianę stolarki
drzwiowej zewnętrznej (6,42m2), układanie płytek terrakotowych na tarasie (59,30m2) oraz
płytek gress na schodach zewnętrznych (18,44m2), wymiana zadaszenia tarasu (49,40m2),
wymiana pokrycia dachowego (324,0m2). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
przedstawiono w przedmiarze robót..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
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:
01.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
Zamawiający nie określa wymagań dla tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Zamawiający nie określa wymagań dla tego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa wymagań dla tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa wymagań dla tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa wymagań dla tego warunku.

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:
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;



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;

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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w sekcji III.4.2) tiret 2
oraz w sekcji III.4.4) tiret 1; 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone w sekcji III.4.2) tiret 1) składa
pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu
bądź każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. Zgodnie z art. 26 ust 2b) ustawy Pzp, Wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów (przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy winno
być sporządzone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie

podejmuje. W przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów stanowiące dowody,
muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 3. W celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia
dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1)Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.3.1) tiret 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. 2) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.3.1) lub zastępujący go dokument, o
którym mowa w pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 3) w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
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
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej
umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1)zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących
przypadkach: a) wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do

przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,
b)wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego, c)wystąpienie warunków
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą
techniczna, d)wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest
odpowiedzialny, e)siły wyższej, f)zmiany obowiązujących przepisów prawa, 2)zmiany
materiałów koniecznych do wykonywania robót pod warunkiem, że zmiana ta będzie
korzystna dla Zamawiającego lub wynikająca z niedostępności na rynku tych materiałów
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, 3)zmniejszenia zwiększenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach, 4)zmiany
ustawowej stawki podatku VAT, 5)zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia
zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego Podwykonawcę takich
samych warunków jak Podwykonawca pierwotny. 3. W przypadku okoliczności, o których
mowa w ust. 2 pkt 2) - 4) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację z uwzględnieniem
cen jednostkowych robót z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku z
uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których
nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub
nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 4.Warunkiem dokonania
zmiany, o której mowa w ust. 2, jest zgoda na jej dokonanie wyrażona przez obie strony oraz
złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony
stosownego protokołu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.gminabocki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii
Krajowej 3, sekretariat..
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: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach dziania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, osi 4 Leader, działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju; umowa o przyznanie pomocy Nr 00015-6930-UM1030021/14 z dnia 29
lipca 2014r. zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Boćki..
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.

