Jarosław, dnia 26. 08. 2014 r.
Znak sprawy: ZSBiO.SR.211.1.2014

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, z siedzibą ul. Poniatowskiego 23,
37 – 500 Jarosław, tel./faks (+48) 16 621 62 71, http://www.zsbiojaroslaw.edu.pl ogłasza przetarg
nieograniczony na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zamówienia pod nazwą:
Wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzenie
i uporządkowanie placu na terenie Zespołu Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących w Jarosławiu
(CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45212200-8, 45223300-9)
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) polegające na wykonaniu boiska
sportowego z sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzenie i uporządkowanie
placu na terenie posesji Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia: powyżej 30 000 euro.
Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze;
2) roboty rozbiórkowe;
3) roboty ziemne;
4) roboty w zakresie nawierzchni boisk;
5) roboty w zakresie opasek wokół budynków;
6) roboty w zakresie parkingu – miejsc postojowych;
7) roboty w zakresie ogrodzenia;
8) roboty w zakresie drenażu.
Szczegółowy zakres ilościowy i jakościowy robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego
zamówienia określają:
1) Projekt Budowlany;
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiąca Załącznik Nr 1A
do SIWZ;
3) Przedmiar Robót, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, zawierający Ślepy Szczegółowy Kosztorys
Inwestorski, które to dokumenty należy traktować jako materiał pomocniczy, mający na celu ułatwienie
prawidłowego obliczenia ryczałtowej ceny oferty.
Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż
60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń;
2) własnym staraniem i na własny koszt:
a) zapewnić akceptowanego przez Zamawiającego Kierownika budowy posiadającego przewidziane
przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do kierowania budową oraz jeśli będzie to wymagane
obowiązującymi przepisami prawa, kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne
uprawnienia budowlane, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b) wykonać niezbędne pomiary uzupełniające,
c) zapewnić obsługę geodezyjną realizowanych robót budowlanych zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

3) zagospodarować we własnym zakresie odpady powstałe w toku własnych robót oraz ponieść koszty ich
wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
4) właściwe zagospodarować materiały z demontażu i odpady przeznaczone do utylizacji tj. w sposób
określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat),
po złożeniu pisemnego wniosku otrzymać pocztą, a także pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu: http://www.zsbiojaroslaw.edu.pl
Termin wykonywania zamówienia wymagany przez Zamawiającego: do 30 listopada 2014 r.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w kwocie
12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysiące 00/100 złotych).
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
i nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:
1) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, o którym mowa powyżej w pkt 2 ppkt 3, wykażą dysponowanie
co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia (kierownik budowy);
2) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej, o którym mowa powyżej w pkt 2 ppkt 4, wykażą posiadanie zdolności kredytowej lub
środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
4. 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 nim stosunków.
5. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga
złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ;
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2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za 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, z których co najmniej jedna musi posiadać przewidziane przez
przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot
zamówienia (kierownik budowy), sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7
do SIWZ;
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzone według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ;
4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż
300 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeśli Wykonawca polega 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, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jednocześnie poleganie Wykonawcy
na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów nierozerwalnie wiąże się z tym, że podmioty te będą brały
udział w realizacji zamówienia, a Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do udziału w realizacji udzielonego zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający, 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, wymaga złożenia
w ofercie:
1) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postaci oświadczeń lub
innych dokumentów zawierających powyższe zobowiązania (oryginały);
2) przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej), na zasoby
innych podmiotów Wykonawca przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami
których będzie dysponował:
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu na kwotę
nie mniejszą niż 300 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ;
2) informację w sprawie przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16. 02. 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z poźn. zm.) tj.:
- informację o tym, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, sporządzoną według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5A do SIWZ,
albo
- informację o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących
do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, sporządzoną według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 5B do SIWZ;
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3) 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 Prawo zamówień publicznych
– wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) 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 wykonanie decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
5) 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
wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdział VIII pkt 3 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów określonych powyżej w pkt 4 niniejszego rozdziału (brak podstaw do wykluczenia).
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2) 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 ofert;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Inne dokumenty, jakie należy załączyć w ofercie w celu prawidłowego jej sporządzenia i złożenia,
których złożenia wymaga Zamawiający zapisami SIWZ:
- dowód wniesienia wadium w postaci kopii dokumentu lub kopii polecenia przelewu środków na rachunek
Zamawiającego poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) Formularz Ofertowy,
sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Kryteria oceny ofert: cena (brutto) – 100%
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest:
Andrzej Wilusz – Wicedyrektor ZSBiO w Jarosławiu; tel. (16) 621 45 80; faks (16) 621 62 71.
Kontakt z ww. osobą jest możliwy w dni robocze, w godzinach od 830 do 1400
Oferty należy złożyć pocztą albo osobiście lub pocztą kurierską w następującym miejscu :
nazwa instytucji: Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
miejscowość:
Jarosław
kod
37 – 500
ulica:
Poniatowskiego
nr:
23
(sekretariat)
w terminie do :
10. 09. 2014 r. do godz. 1000.
Zaadresowaną do Zamawiającego kopertę zawierającą ofertę oznaczyć w sposób następujący:
<Oferta przetargowa na wykonanie boiska sportowego i utwardzenie placu ZSBiO>
<nie otwierać przed dniem 10. 09. 2014 r. do godz. 1030>
Poza powyższym oznaczeniem, na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.
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Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu :
nazwa instytucji: Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
miejscowość:
Jarosław
kod:
37 – 500
ulica:
Poniatowskiego
nr:
23
30
w dniu :
10. 09. 2014 r. do godz. 10 .
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
Nie zamierza się dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oprócz zastrzeżonych poniżej.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia, w tym poszczególnych etapów realizacji
umowy jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
a w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe lub inne nie leżące po stronie Wykonawcy
okoliczności uniemożliwiające terminową realizację umowy.
Przez złe warunki pogodowe uniemożliwiające terminową realizację umowy, których wystąpienie może być
podstawą zmiany terminu wykonania zamówienia należy rozumieć obfite opady deszczu lub spadek
temperatur, których skutkiem będzie niemożność wejścia Wykonawcy w teren w celu wykonywania i/lub
kontynuowania robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez okres dłuższy niż 21 dni.
Nie przewiduje się unieważnienia 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.
Treść ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26. 08. 2014 r.

5

