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

Leoncin: zagospodarowanie terenu Wokół świetlicy wiejskiej w
Leoncinie

Numer ogłoszenia: 380640 . 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012
OGŁOSZENlE o ZAMoWlENIU - roboty budow|ane

Zamieszczan ie ogłosze n ia : o bowiązkowe.

ogłoszenie doĘczy: zamÓwienia pub|icznego.

SEKGJA |: ZAMAW|AJĄGY

|. 1) NAZWA lADRES: Uzqd Gminy Leoncin , u|. PańyzantÓw 3, o5-155 Leoncin, woj. mazowieckie, te|.

22 7856585. taks 22 7856585.

Ad res strony i nternetowej zam awiającego : www' |eonci n' n bi p. p I

l. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄGEGO: Administracja samorządowa.

|l.1 ) oKREŚLEN|E PRzEDMloTU zAMoWlENlA

l|.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Zagospodarowanie terenu wokoł świet|icy

wiejskiejw Leoncinie.

Il.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budow|ane.

lt.1.3) określenie przedmiotu oraz wlelkości |ub zakresu zamówienia: 1 ..1 . Przedmiotem zamÓwienia

jest: V{konanie zagospodarowania terenu wokoł świet|icy wiejskiejw Leoncinie u|. PańyzantÓw 3 : remont

ogrodzenia, dziedzińca i schodÓw. Działkajest połozona na skrzyżowaniu u|' PańyzantÓw i Singera ijest

zabudowana budynkami Świet|icy oraz straŻy pozarnej. Ęazd na dziedziniec straiy (nr ,1) znajduje się przy

u|' PańyzantÓw; wjazd na dziedziniec świet|icy (nr 2)jest przy u|. Singera. Dziedziniec nr 1 jest utwardzony

asfaltem, prowadzące z niego schody wejŚciowe do Świet|icy są betonowe, poma|owane farbą Ściany

Śmietnika - betonowe przeznaczone do rozbiorki. Pozostała powierzchnia obsadzona jest kzewami. Brama

wjazdowa oraz fuńka usytuowane sąw ogrodzeniu. odwodnienie terenu jednym uszkodzonym wpustem

do studni chłonnej składającej się z 3 kręgow' Dziedziniec nr 2 jest częściowo utwardzony wy|ewaną

betonową nawierzchnią w bardzo złym stanie technicznym, pozostała powierzchnia obsiana jest trawą.

WokÓł budynku wy|ana jest betonowa opaska. Brama wjazdowa oraz fuńka usytuowane sąw ogrodzeniu'

pzy u|. Singera. W pÓłnocnej częŚci dziedzińca znajdująsię nieczynne komory szamba. Teren jest

nieuzbrojony . P|anowana inwestycja nie ko|iduje z istniejącymi sieciami. |stniejące ogrodzenie: meta|owe
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pzęsła na podmurowce betonowej. 1. 2.DANE LlcZBoWE INWESTYOJ| 1.2.1 P|anowany jest remont

ogrodzenia: wymiana przęseł, wstawienie nowej bramy i fuńki na dziedziniec 2, naprawa podmurÓwki,

wymiana nawiezchni, dobudowa rampy d|a niepełnosprawnych od strony dziedzińca nr 1, uządzenie

parkingÓw izie|eni' 1.2.2Rozbiorki rozbiorka betonowej posadzki Śmietnikow o łącznej pow. 48 m2 - skucie

rampy pzy schodach oraz fragmentu schodow - skucie fragmentu betonowej opaski - 28 mb. demontaż

metalowego ogrodzenia z bramami i fuńkami |ikwidacja po jednym kręgu 5 szt. ,studni, rozbiÓrka całej

studni chłonnej pzy dziedzińcu nr 1. rozbiorka częŚci podmurÓwki ogrodzenia od strony sąsiednich działek

dł. 40 mb. 1.2.3 URZĄDZEN|E DZ|EDZ|ŃCÓw t{owy podjazd na dziedzińcu nr 2 z kostki betonowej o

łącznej pow. 115 m2ObrzeŻe wtopione' betonowy 6x20x|oo. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej

(imitacja kamienia) gr. I cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm. Podbudowa z kruszywa

łamanego . 20 cm' Podsypka z pospołki - 15 cm. Pochylenie od osi podjazdu i od budynku ze spadkiem

0,5% - 2o/o, umoŻ|iwiającym odpływ wody deszczowej' Rozwiązania wysokościowe: nawiezchnie

utwardzone na|ezy ukształtowac ze spadkami podłuznymi i popzecznymi, w nawiązaniu do zędnejterenu

pzy bramie. Parking z kostki betonowej i p|acyk pod śmietnik o łącznej pow.97m2 -obrzeŻe wtopione,

betonowy 6 x 20 x 100. -Nawiezchnia z kostki betonowej czenruonej i szarej gr. 6cm, na podsypce

cementowo-piaskowej gr Scm. o pow. 97,om2 -Podbudowa z kruszywa łamanego . 10 cm. -Podsypka z

pospÓłki- 10 cm' -Pochylenie od osi podjazdu iod budynku ze spadkiem 0'5% - 2o/o, umoŻ|iwiającym

odpływ wody deszczowej. -Rozwiązania wysokoŚciowe: nawierzchnie utwardzone na|ezy ukształtowaÓ ze

spadkami podłuznymi i poprzecznymi' w nawiązaniu do rzędnejterenu pzy budynku i pzy bramie. -

Granice miejsc parkingowych wydzielone innym kolorem 1.2.4 Nawierzchnie z eokraty o pow.70m2 -

obrzeze wtopione, betonowe 6x20x |00' -Nawierzchnia z ekokraty PCV -Podbudowa z kruszywa łamanego

- 10 cm. -Podsypka z pospołki - 10 cm. 1 .2.5 Ściezki piesze z kostki betonowej o łącznej pow. 130 m2 -

obrzeŻe wtopione, betonowe 6x20xl00' -Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm, na podsypce

cementowo-piaskowej 5 cm. Kostka tzykolorowa, bez fazy. -Podbudowa - grunt stabilizowany cementem

10 cm. .Pochy|enie od osi Ściezki na zewnątz spadkiem 2o/o, umoŻ|iwiającym odpływ wody deszczowej.

,1.2.6 Schody zewnętzne na dziedzińcu nr '1. I rampa d|a niepełnosprawnych -Podkucie stopni i

wyrÓwnanie powierzchni zaprawąk|ejową mrozoodporną. -Wyłozenie schodow płytami gresu

mrozoodpornego, nieŚcieraInego i antypoś|izgowego z gotowych profili schodowych z zaob|onymi noskami.

Ko|or natura|ny: brązowy kamień, ziemia. Rampa wys. 45cm, o nachy|eniu 6%. Ściankiz b|oczkÓw

betonowych posadowione na głębokoŚci 120 cm poniiej poziomu terenu obłoŻone płytkamiz k|inkieru.

Podjazd z kostki betonowej bezfazowĄ na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, ponizej - grunt

stabi|izowany cementem. Poręcze podwojne na WyS. 75i 110 cm. z profi| io Śr. 50mm, słupki

4Ox4}x2,5mm, ze sta|i nierdzewnej szczotkowanejwypełnienie ba|ustrady z prętow o śr.20mm. 1.2.7

Zie|eń Trawniki o pow. 2B0 m2'. mieszanki nasion grzebienicy pospo|itej (Cynosurus cristatus) 70%, miet|icy

pospo|itej (Agrostis tenuis), kostrzewy czerwonej rozłogowej (Festuca rubra ssp. rubra) 10% iwiech|iny

zwyczĄnej (Poa trivialis) 10%' Jako domieszkę można zastosowaĆ koniczynę białą (Trifo|ium repens) i

http.llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:380640&rok:20... 2012-10-04



Strona 3 z I0

stokrotkę po|ną (Be//is perennis). - 4 Świerki w miejscu projektowanej rampy do pzesadzenia na miejsce

po śmietniku. Dosadzenia - 3 forsycje i 3 derenie białe. Nasadzenia 16 szt' krzewÓw: Forcycja (Forsythia

Vah|) 4 szt., Li|ak pospo|ity (Syringa vu/garis L.) 4 szt. ; Dereń biały (Camus a|ba L') 4 szt., Jałowiec

Chiński (Juniperus chinensis Expansa Va riega ta) 4 szt', ostrokzew Meservy (llex meserveae) 5 szt., i

dzew: Lipa drobnosistna (Ti l ia cordata Mi/|.)5 szt. 1.2.8 Odwodnienie parkingu ipodjazdu wpustem

drogowym do 2 studni chłonnych o łącznej pojemnoŚciokoło 5,5 m3, Średnica = 150cm (jeŚli poziom wÓd

gruntowych jest powyzej -3 m od poziomu gruntu, studnie powinny byc szczelne).1.2.9 Ogrodzenie -Stare

ogrodzenie zostanie wymienione na nowe z paneli stalowych ocynkowanych. -Systemowe panele

pzetłaczane zgrz ewane z drutÓw pionowych i poziomych 05mm w formę kraty o oczkach 50x100mm,

wym. pane|i250x150cm. Cynkowane ogniowo' Mocowanie do słupkow 3 skręcanymi obejmami. .Słupki

sta|owe z rury prostokątnej 60x40mm, zamkniętej od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego,

zabetonowane w fundamencie. Cynkowane ogniowo. -PodmurÓwka wymieniona od strony sąsiedniej

działki: nowa prefabrykowana składająca sięz bloczka ipłyty ołącznejdł. ,13 mb. -ogrocizenie bez

podmurÓWki dł. 28 m'b. wzdłuz kanału; słupki sta|owe kotwione w prefabrykowanych betonowych

bloczkach. -Podmurowka od strony u|icy istniejąca o łącznej dt.27mb, uszkodzenia naprawione zaprawą

mrozoodporną. Podmurowka obłoŻona płytkami klinkierowymi na zaprawie k|ejowej mrozoodpornej, gÓrna

płytka z kapinosem. Na|ezy wykonać gniazda do montaiu słupkÓw nowego ogrodzenia. -Brama na

dziedziniec nr 2 dwuskzydłowa otwierana, szer. 320cm, wysokoŚć taka sama jak ogrodzenia, około 170cm

(pzęsło plus podmurÓwka). Fuńka szer. W Świet|e 90cm. Z pane|i systemowych w ramie z rury

prostokątnej. Wyposazenie w zamki..

||.1.4| Czy przewiduje się udzie|enie zamówień uzupełniających: tak.

określenie przedmiotu oraz wieIkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający pzewiduje udzie|enia zamÓwień dodatkowych i uzupełniających, gdy zaistnieją po temu

pzesłanki.

Il.1.5) Wspólny Słownik Zamów|eń (CPV): 34-92.82.00-0, 45.23.32.50-6, 45.23.32.53-7 , 45.23.32.00-1,

45. 1 1 . 1 3.00 -1, 45.1 1 . 1 0. 00-8, 45.1 1 .12.91 -4.

|l.1.6) Gzy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

ll.1.7) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

l!.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN VVYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOVVYM I TECHNICZNYM

i lr.1) wADruM

|nformacja na temat wadium: 1. \Ąłkonawca przystępujący do pzetargu jest obowiązany wnieŚc wadium

w wysokości :3000zł (słownie: tzy tysiące złotych) 2. 'Wadium moze byÓ wniesione w następujących

http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszęnie:show&pozycja:380640&rok:20.,. 2012.10-04
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formach: - pieniądzu, na rachunek bankowy - poręczeniach bankowych Iub poręczeniach spÓłdzie|czej

kasy oszczędnoŚciowo - kredytowej, z tym Że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięfnym,

- gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzie|anych pzez podmioty,

o ktÓrych mowa w ań. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 |istopada 2000 r' o utworzeniu Po|skiejAgencji

Rozwoju PzedsiębiorczoŚci. 3. Wadium Wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych

Iub gwarancji ubezpieczeniowych na|eiy złoŻyc w orygina|e w siedzibie Zamawiaiącego, a potwierdzoną

kserokopię załączyĆ w ofercie' 4. Wadium musi byc wniesione najpÓŹniej do dnia 19 pażdziernika2012 r.

do godz. 10:00. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uwaŻa wadium, ktÓre w

oznaczonym terminie znajdzie się na koncie ZamawiĄącego, a kserokopia dowodu wpłaty będzie

załąezone do ofeńy. 6. JeŻe|i pzed upływem terminu sktadania ofeń \Ałkonawca wycofa się z pzetargu'

Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu

się. 7. \ĄĄ'konawca, ktÓry nie wniesie wadium na zasadach określonych w S|WZ zostanie wyk|uczony z

postępowania.

tat.2lzALaczKl

Gry przewiduje się udzie|enie za|iczek na poczet wykonania zamówienia: nie

l|l.3) WARUNK! UDZ|AŁU W PosTĘPoWANIU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY

sPEŁNlANtA wcH WARUNKoW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działa|ności |ub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowlązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŻe|iwykonawca przedstawi: - aktua|ny odpis z

właŚciwego rejestru, jeze|i odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru, wystawione nie

wczeŚniej niż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania ofeń, a w stosunku do osob

fizycznych oŚwiadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 . złoŻy oświadczenie w trybie art.22 ust' 1

pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÓwień pub|icznych,

lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- wykaz wykonanych robot budow|anych w okresie ostatnich pięciu |at pzed upływem terminu

składania ofeń, a jeze|i okres prowadzenia działa|noŚcijest krÓtszy - W tym okresie,

odpowiadających swoim rodzajem i wańoŚcią robotom budowlanym stanowiącym pzedmiot

zamÓwienia, z podan|em ich wańosci oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem

dokumentow potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane naIeŻycie (wymagana budowa

min. jednego obiektu w zakresie nie mniejszym nii przedmiot zamowienia

lll.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- wykaz osob i podmiotow, ktore będąwykonywac zamowienie lub będą uczestniczyc w

http.llbzp}.portal.uzp.gov.p1/index.php?ogloszęnie:show&pozycjr380640&rok:20... 2012-10-04
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wykonywaniu a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnoŚci' oraz informacją o podstawie

do dysponowania tymi osobami,

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostaje uznany za spełniony na podstawie: - oŚwiadczenia złoŻonego W trybie art.22

ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamÓwień pub|icznych.w przypadku wspo|nego ubiegania się dwÓch

lub więcejwykonawcÓw o udzie|enie zamowienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja

ekonomiczna i finansowa, przy czym oŚwiadczenie z art. 22 składa kaŻdy z nich - aktua|ne

zaŚwiadczenie właŚciwego nacze|nika Urzędu Skarbowego potwierdzające, ie wykonawca nie

za|ega z opłacaniem podatkow' Iub zaswiadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwo|nienie,

odroczenie Iub rozłoŻenie na raty zaległych ptatnoŚci Iub wstrzymanie w całoŚciwykonania

decyzjiwłaściwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofeń, - aktuaIne zaŚwiadczenie właŚciwego oddzia,lu Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych Iub Kasy RoIniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ie wykonawca

nie za|ega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne Iub społeczne, |ub

zaŚwiadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie |ub rozłożenie na raty

za|egłych płatnoŚci Iub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaŚciwego organu wystawione

nie wczeŚniej niz 3 miesiące pzed upływem terminu składania ofert. - informację banku |ub

społdzie|czej kasy oszczędnoŚciowo-kredytowej (wystawioną nie wczeŚniej niŻ tzy miesiące

pzed upływem terminu składania ofeń), w ktorym Wykonawca posiada rachunek,

potwierdzającą posiadanie przez \Ąl!konawcę Środkow finansowych Iub zdoIności kredytowejw

wysokoŚci co najmniej 50% kwoty będącej ceną brutto ofeńy przetargowej, - po|isę, a w

pzypadku jej braku inny dokument potwierdzaJący, Że \ĄlVkonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzia|noŚci cywiInej kontraktowej i de|iktowej w zakresie prowadzonej działa|ności na

kwotę min. 200 000'00 zł'

ll|.4) lNFoRMAcJA o oŚWlADczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWGY W GELU PoTWlERDzENlA sPEŁNlANlA WARUNKoW UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA VVYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. ,I USTAVVY

I||.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na|eży

przedłożyó:

. Wykaz robot budow|anych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doŚwiadczenia, wykonanych w okreste ostatnich pięciu |at przed upływem terminu składania

ofeń a|bo wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeze|i  okres prowadzenia

działa|noŚci jest krotszy - w tym okresie' z podaniem ich rodzaju i wańości, daty i miejsca

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ie roboty zostały wykonane

http:llbzp).portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:380640&rok:20... 2012-1,0-04
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zgodnie z zasadami sztuki budow|anej i prawidłowo ukończone

oświadczenie, ze osoby, ktore będą uczestniczyc w wykonywaniu zamÓwienia, posiadają

Wymagane uprawnienia, jezeIi ustawy nakładająobowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku Iub społdzielczej kasy oszczędnoŚciowo-kredytowej, w ktÓrych wykonawca

posiada rachunek' potwierdzającą wysokoŚć posiadanych Środkow finansowych |ub zdo|noŚÓ

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wczeŚniej niŻ 3 miesiące pzed upływem terminu

składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia a|bo

składania ofeń

o opłaconą po|isę, a w pzypadku jej braku inny dokument potwierdzaJący, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzia|noŚci cywi|nejw zakresie prowadzonej działa|noŚcizwiązanejz

pzedmiotem zamowienia

V1/ykonawca powołujący się pzy wykazywaniu spełnienia warunkÓw udziału w postępowaniu na

zdolnoŚĆ finansową innych podmiotow, przedkłada informację banku |ub spÓłdzie|czej kasy

oszczędnoŚciowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z ktÓrego zdo|noŚci finansowej kozysta na

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokoŚĆ posiadanych przez ten podmiot środkow

finansowych |ub jego zdo|noŚc kredytową wystawioną nie wcześniej niz 3 miesiące pzed upływem

terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia a|bo

składania ofeń.

|ll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyÓ:

o oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

o aktua|ny odpis z właściwego rejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

ce|u wykazania braku podstaw do wyk|uczenia w oparciu o ań' 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskÓw o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia a|bo składania ofeń, a w

stosunku do osob fizycznych oŚwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

o aktua|ne zaświadczenie właściwego naczelnika uzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkow lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał przewidziane

prawem zwo|nienie, odroczenie Iub rozłozenie na raty zaIegłych p,latności Iub wstrzymanie w

całoŚci wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące pzed

upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie

zamowienia albo skladania ofert

o aktua|ne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |ub Kasy
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Ro|niczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Że wykonawca nie za|ega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, |ub potwierdzenie, ze uzyskał

przewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie Iub rozłoŻenie na raty za|egłych płatnoŚci Iub

wstzymanie w całoŚci wykonania decyzjiwłaŚciwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3

miesiące pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału W
postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia aIbo składania ofert

aktua|ną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreś|onym w art.24 ust. ,1 pkt

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania

wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamowienia a|bo składania

ofeń

o aktua|ną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreŚ|onym w art' 24 ust. 1 pkt

9 ustawy, wystawioną nie wczeŚniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania
wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamowienia albo składania
ofeń

l||.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo|itej
Po|skiej, przedkłada:

lll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

o nie otwańo jego |ikwidacji ani nie ogłoszono upad,loŚci - wystawiony nie wczeŚniej niz 6
miesięcy przed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału W
postępowaniu o udzie|enie zamowienia aIbo składania ofert

o nie za|ega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

a|bo ze uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie |ub rozłozenie na raty za|egłych
płatnoŚci |ub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawiony nie
wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia a|bo składania ofeń

. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamowienie - wystawiony nie wczeŚniej niz

6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamÓwienia a|bo składania ofeń

ll l'4.3.2) zaświadczen ie właŚciwego orga n u sądowego I ub ad min istracyjnego m iejsca

zamieszkania a|bo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotyczą w zakresie okreŚ|onym w ań.
24 ust. '1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu
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składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia a|bo

składania ofeń - a|bo oświadczenie złoŻone przed notariuszem' właŚciwym organem sądowym,

administracyjnym aIbo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby |ub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania, jezeli

w miejscu zamieszkania osoby |ub w kraju, w ktÓrym wykonawca ma siedzibę |ub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaŚwiadczenia

!|!.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

lv.1) TRYB UDZTELENIA ZAMOWTENIA

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony.

tv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

lv.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1  -Cena -70

2 - okres gwarancji - 30

|v.2.2| czy przeprowadzona będzie aukcja e|ektroniczna: nie.

rv.3) zMtANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmlany postanowień zawańej umowy w stosunku do treścioferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określen!e warunków zmian

1. Zmiana terminu realizacji pzedmiotu umowy 1.1zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w

szczegÓ|noŚci: 1.,1.1warunki atmosferyczne uniemozIiwiające prowadzenie robot budow|anych zgodnie z

wymaganiami sST' w tym usług, przeprowadzanie prob i sprawdzeń, dokonywanie odbiorÓw; 1.1.2 k|ęski

zywiołowe; 1.2 zmiany spowodowane warunkami geologicznymi' terenowymi, archeo|ogicznymi, wodnymi

itp. w szczegÓlności: 1.2.1 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geo|ogiczne

(kategorie gruntu, skał, itp.); 1'2.2 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w

szczegó|noŚci istnienie podziemnych uządzeń, insta|acji |ub obiektÓw infrastruktura|nych; 1.2.3 niewypały i

niewybuchy, zagroienie tąpnięciami, wybuchem, 1.2,4wykopa|iska archeo|ogiczne, szkody gornicze, nie

pzewidywane w S|\AZ ; 1.3 zmiany będące następstwem oko|icznoŚci |eżących po stronie

Zamawiającego, W szczegÓ|noŚci: 1.3.1 wstrzymanie rea|izacji umowy przezZamawiającego; 1.3.2

koniecznośc usunięcia b,lędow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji

technicznej urządzeń;1'4 zmiany będące następstwem działania organÓw administracji, w szczego|noŚci:

1.4.1 odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwo|eń' uzgodnień na skutek

błędÓw w dokumentacji projektowej, 1.4.2 wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budow|anych, w

przypadku o ktorym mowa w ań' 50 ust' 1 ustawy Prawo budow|ane; 1.4.3 koniecznoŚc uzyskania wyroku
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sądowego, |ub innego ozeczenia sądu |ub organu, ktorego -koniecznoŚci nie pzewidywano pzy

zawieraniu umowy; 1.4'4 koniecznoŚc zaspokojenia roszczeń |ub oczekiwań osob tzecich - w tym grup

społecznych Iub zawodowych nie ańykułowanych Iub nie moz|iwych do jednoznacznego okreŚ|enia w chwi|i

zawierania umowy; 1'5 inne przyczyny zewnętrzne nieza|eine od Zamawiającego oraz \Ątlkonawcy

skutkujące niemoŻ|iwoŚcią prowadzenia działań w celu wykonania umowy 1 .5.'1 wystąpienie robÓt

dodatkowych ko|idujących i uniemoz|iwiających kontynuowanie robot podstawowych.,1.5'2 wystąpienie

razących błędÓw w dokumentacji uniemozIiwiających kontynuowanie robot; W przypadku wystącienia

ktorejko|wiek z okolicznoŚci wymienionych w pkt' 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy może u|ec

odpowiedniemu pzedłuŻeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposÓb

na|eiyty. 2Zmiany osobowe 2.1 zmiana osob, pzy pomocy ktorych \Ą/ykonawca rea|izuje pzedmiot

umowy na inne |egitymujące się co najmniej rownowaŹnymi uprawnieniami, o ktÓrych mowa w ustawie

Prawo budowlane, prawogeologiczne igornicze lub innych ustawach,2.2zmiana osob przy pomocy

ktorych \Ąłkonawca realizuje przedmiot Umowy, a od ktorych Wymagano okreŚ|onego doŚwiadczenia |ub

wykształcenia na inne |egitymujące się doŚwiadczeniem lub wykształceniem spełniającym Wymog S|WZ 3

Zmiany organizacjispełniania Świadczenia 3.1 zmiana szczegołowego harmonogramu wykonywania robÓt

budow|anych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia Świadczenia Iub zmiana innych usta|eń

dotyczących terminow spełniania Świadczeń w ramach umowy; 3.2 zmiana zasad dokonywania odbiorow

Świadczonych usług |ub robot, jeś|i nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia

kosztÓw dokonywania odbiorÓw, ktore obciązałyby zamawiającego; 3.3 zmiana treŚci dokumentow

pzedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji

umowy' Zmiana ta nie moŻe spowodowac braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej

realizacji umowy; 4. PłatnoŚci 4'1 zmiany terminow płatnoŚciwynikające z wsze|kich zmian

wprowadzanych do umowy, 4.2zmiana sposobu roz|iczania umowy |ub dokonywania płatnoŚci

częŚciowych narzecz wykonawcy;. 5. Pozostałe zmiany 5'1 siła wyŻsza uniemoi|iwiająca wykonanie

pzedmiotu umowy zgodnie z S|WZ; 5'2zmiana sposobu roz|iczania umowy |ub dokonywania płatnoŚci na

rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przezZamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu |ub

wytycznych dotyczących rea|izacji projektu 5.3 rezygnacja pzez Zamawiającego z rea|izacji części

przedmiotu umowy. W takim pzypadku wynagrodzenie pzysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czymZamawiĄący zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, ktÓre

wykonawca ponios,lw związku z wynikającymiz umowy p|anowanymi świadczeniami. 5.4 wprowadzenie

nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji

pzezZamawiającego. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.. 144 ustawy Prawo zamowień

pub|icznych w szczego|nosci: 6.1 ograniczenie przedmiotu Świadczenia, jeŚ|i taką moz|iwość przewidywała

umowa 6.2zmiana danych związanych z obstugąadministracyjno-organizacyjnąumowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego) 6.3 zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow między

Stronami; Wszystkie powyŻsze postanowienia stanowią kata|og zmian na ktore Zamawiający moie wyrazic
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zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednoczeŚnie zobowiązania do

wyrażenia takiej zgody zarÓwno pzezZamawiającego jaki pzez \Ąlkonawcę.

lv.4) INFoRMACJE ADMTNTSTRACYJNE

lV.4.1) Adres strony internetowej, na któĘ jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www. |eoncin. nbip. pI

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uząd Gminy Leoncin ul.
Pańyzantów 3, 05-155 Leoncin pokÓj Nr 12.

lv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tub otert:19.1O.2012
godzina 10:00, miejsce: U'ząd Gminy Leoncin u|. PańyzantÓw3,05.155 Leoncin pokÓjNr8.

lV.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

.v.4.17| Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzietenie zamówienia, w przypadku

nleprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' które miały byó przeznaczone na sfinansowanie całości |ub częścizamówienia: nie

4errry
uĄ.'ł.*r'mł

GIIIINA LDONCIb]
05-l 55 Leoncin, ul. Partyzantów 3

tel/far 22 785{}Ez(S5), 22 785_66_00
NIP; 531-16-G6.399, REGOTJ: 013ZtO47 1

w
Adam
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