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ogłoszenie nr 590444-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

Spółdzilenia Mieszkaniowa w Busku_Zdroju: ,'Zagospodarowanie przestrzeni międzybtokowej

należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku _Zdroju" a w Ęm: Zad'anie Nr 1:

Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. Generała Andersa przy budynkach nr 2 i 3.

Zadanie Nr 2: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. orła Białego od strony

południowej budynków nr 2,15' 16.

oGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie o głosz enia: Zamieszczanie obowiązkowe

O głoszenie doty czy z Zamówięnia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt pn': ,,Rozwój społeczno-gospodarczy, flzyczny iprzestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania

rewltalizacyjne'' współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego nalata2O|4)OŻO' oś Priorytetowa

6 Rozwój miast, działanię 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronione j orazwykonawcy, których

działalnośó, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będ,ąrealizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nalezy podaó minirnalny procentowy wskaŹnik zatrudnięnia osób na\'eżącycb do jednej lub więcej kategorii,

o któryclr mowa w art' Ż2 ttst. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30oń, osób zatrudnionych przęz zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nię
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Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Inlbrm acj e n a tem at podmiotu któremu z^mlwiający powierzył/p owierzyli prowadzenie

postępowania:

Postęp owanie j est przep rowa dzane lvspó|nie przez zamawiaj ących

Nie

Jeżeli tak, należy wymienió zamawiających' którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - nające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Społdzilenia Mieszkaniowa w Busku_Zdroju, krajowy numer identyfikacyjny

000485055, ul. os. Pułaskiego 10 
' 
28-100 Busko-Zdrój, woj' świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41

378 30 35,41378 30 35, e-mail smbuskozdroj@nq.pl, smbuskozdroj@nq.pl, faks 41 378 30 35 wewn"

33.

Adres strony internetowej (URL) : https ://www. smbuskozdroj,pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskaó dostęp do narzędziilrządzen lub formatow

plikow' które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Spółdzielnia Mieszkaniowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)z

Podział obowiązkow między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzaniapostępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzanta postępowania z zamawiającyrni z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który zzamawiających jest odpowiedzialny zaprzęprowadzenie

postępowania, czy i w j akim zakresie za przeprowadzenię postępowania odpowiadaj ą pozostali

https://bzp uzp gov.pllZP400PodgladOpublikowanego aspx?id=c4046c43-6d4c-47eb-bc15469724f8'f511
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zamawiający, czy Zamówienie będzie udzielane prZęZ kazdego z Zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zoStanie udzielone w imieniu inarzecz pozostałych zarnawiających):

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony) pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów Z postępowania można uzyskać pod

adrcsem (URL)

Tak

http s : //www. smbuskozdroj .pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https ://www. smbuskozdroj.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony _ więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nię

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jcst przcsłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

Postępowanie o udzie|enie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi

się zzachowaniem formy pisernnej.

Adres:
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku - Zdroju, os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko - Zdrój, pok. Nr 4

(Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów p|ików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, peŁny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskaó pod adresem:

(uRL)

II. 1 ) Nazwa n ada n a zamówien iu przez za mawiaj ą cego :,,Zago sp o darowanie przestrzeni

międzyblokowej nalezącej do Społdzielni Mieszkaniowej w Busku _ Zdroju" a w tym: Zadanie Nr 1:

Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na os. Generała Andersa przy budynkach nr 2 i 3.

ZadanięNr 2: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na oS' orła Białego od strony pofudniowej

budynl<ów nr 2,15, 16.

Nu m er refcren cyj ny : SM/Re witalizacjal W I 20 I 8

Przed łvszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamowtenie podzielone jest na części:

Tak

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu łv postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

rvykonawcy:

Ż

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilośc dostaw, usług lub robot

https://bzp.uzp.gov pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c4046c43-6d4c-47eb-bcI5469724f1tSt1 4t23
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budowlanych lub określenie zapotrzebowątxicl i wyruagań ) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt' usługę lub roboty budowlane: 1"

Przedmiotem zamówięnia jest : ,,Zagospodarowanie przestrzent międzyblokowej nalezącej do Spółdzielni

Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na oS. Generała Andersa w Busku - Zdrojv przy budynkach nr 2 t 3 oraz

na os. orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynkow nr 2,15, 16'' ręalizowanego w

ramach Projektu pn.: ,,Rozwój społeczno-gospodarczy, ftzyczny i przestrzęnny miasta Busko-Zdrój

poprzez działanta rewitalizacyjne'' współfirransowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramacl-r Regionalnego Programu operacyjnego Wojewó dztwa Świętokrzyskiego na lata

2014-Ż020, oś Priorytetowa 6 Rozwój miast, działanlę 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich'

Realizacja zadania odbywać się będzie na działI<ach ozn. nr ewid' 40l3I, 40135 w Busku-Zdroju na os.

Generała Andersa' oraz na działkach ozn. nr ewid' 35/3, 45lI9 w Busku-Zdroju na os' orła Białego i

będzie polegała naurządzeniu terenów zielonyclr' modernizacji parkingów osiedlowych i montazu

elementów małej architektury w tym: urządzen siłowni zewnętrznej' wiat śmiętnikowych, ustawieniu

ławek i koszy na śmieci. 2' Zakręs prac obejmuje następujące roboty budowlane: . Zadanie Nr 1:

Zagospodarowanie przestrzent międzyblokowej na os, Generała Andersa w Busku - Zdrojlprzy

budynkaclr nr 2 t 3: 1 ) remont istniej ących utwardzeń terenu z wymianą nawierzchni na nawięr zchnię z

kostki betonowej 2) rozbudowę utwardzęń stanowiącą miejsca postojowe 3) budowę pochylni dla osób

niepełnosprawnych 4) budowę ściezek Spacerowych 5) wymianę podmurowki w ciągu schodów

terenowyclr na palisadę betonową 6) budowę małej arclritektury w rniejscu publicznym w tym: wiaty

śmietnikowej, ławek, koszy na śmieci 7) budowę instalacji oświetlenia zasilanej z istniejącej linii

oświetleniowej 8) budowę przyłączakanalizacji deszczowej 9) wycinkę istniejących drzew i krzewów

będącycli w kolizji z projektowanym zagospodarowanietn oraz wykonanie nowych nasadzeń

kompensacyjnych i uzupełnienwzbogacających istniejącą zieleń,10) rozbiorkę i przebudowę elementów

zagospodarowania terenu, w tym m.in.: a) rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej parkingu wrazz

konstrukcją podbudowy' ktora zostanie wymieniona na nową b) rozebranie istniejących krawęzników,

obrzeży c) rozebranie schodów terenowych z kostki betonowej które stanowiąpołączenie obu części

parkingu d) rozebranie podmurówki w ciągu schodów terenowyclr'e) materiały pochodzące z rozbiórkl,

Wykonawca zutylizuje na własny koszt 1 1) pielęgnację gwarancyjną drzęw i krzewów - w ciągu 1 roku

po odbiorze I(ońcowym Robot 12) wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych i/ lub tablic

pamiątkowyclr inforrrrujących o źródŁach dofinansowanla zgodnle z wytycznymi programu w zakresie

promowania projektu ( link do strony intemetowej http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-

projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu). Zamawiający informuje, że narealizację przedmiotowego

zadanta Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdrojrr, jako Partner Gminy Brrsko-Zdrój uzyskała

rnozliwość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Regionalnego

https://bzp.uzp.gov. pl/ZP40OPodg ladOpu blikowanego.aspx?id=c4046c43-6d4c-47eb-bc|5469724t8t5f 1
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Programu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014-202[ oś Priorytetowa 6 Rozwoj

trliast, działarrie 6.5 Rewita|izacja obszarów rniejskich i wiejskich' Tablice irrforrnacyjne winny zostać

tlnrieszczone w trakcie trwania projektrr, a tablice pamiątkowę po jego zakoiczeniu. 13) serwisowanie i

przeprowadzanie corocznych przeglądow teclrnicznych wządzcri objętych zamówieniem w okresie

gwarancji, przy czym koszty tychprzeglądow Wykonawca uwzględni w cenie oferty . Zadanie Nr 2:

Zagospodarowanic przestrzeni rrriędzyblokowej na os. orła Białego od strony południowej budynków nr

2,l5,16: 1) retnont istniejących utwardzeń terenu zwytnianąnawierzchni na nawięrzchnię z kostki

betonowej Ż) przebldowę i budowę ściezek Spacerowych 3) brrdowę nrałej architektury w miejscu

ptrblicznyrn lv tym: urządzen siłowni zewnętrznej, wiaty śmietnikowej, ławek, koszy na śrnieci 4) budowę

instalacji ośrvietlenia zasilanej z istniejącej linii oświetleniowej 5) budowę przyłączakanalizacji

deszczowej 6) wycirrkę istrriejących drzew i krzewów będących w kolizji z projektowanym

zagospodarowanietn oraz wykonanie nowych nasadzeń kompensacyjrrych i uzupełnień wzbogacających

istniejącą zie|en7) rozbior\<ę i przebudowę elementów zagospodarowania terenu, w tym rn'in': a)

rozębranie istniejącej nawierzchni betonowej parkingtr wraz Z konstrukcją podbudowy, która zostanię

wyrnieniona na nową b) rozbiorka lub przcłozcnie fragrrrentów istniejącego układu ściezek z kostki

betonowej w celu dowiązania iclr do projektowanyclr rzędnych nowego zagospodarowania terenu c)

tozebranie istnicjących krawężników, obrzęży d) transport materiałów pochodzącychzrozbiórl<i tj płyty

azllrowe' kostka betonowa w miejsce uzgodnione zZanawiaj4cYm, w odległości do 10 km, na swój

koszt' Płyty ażvrowe i kostkę betorrową poclrodząc ą z rozbiorki należy przetransportować na paletaclr,

zabezpteczając ją folią e) rozbiórka materiałów powinna byó przeprowadzona w sposób urnożliwiający

iclr ponowne wykorzystanie ( dot' materiałów przekazanychZamawiającernu) f) pozostałe elementy, tlie

przekazane Zanawiającelnll' Wykonawcazutylizlje na własny koszt 8) pielęgnację gwarancyjrią drzew i

krzewów - w ciągtl 1 roku po odbiorze Końcowym Robot 9) Wykonanie i umieszczenię tablic

infbrmacyjnych i/ lub tablic paniątkowych irrformujących o Źródłach dofinansowantazgodnie z

wytycznyrni programu w zakresie promowania projektu ( link do strony internetowej http://www.20l4-

2020'rpo-srł,ietokrzyskie'pl/realizuje-projektlpoznaj-zasady-promowania-projektu). Zamawiający

irrforrrrtrje, że na ręalizację przedrrriotowego zadania Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, jako

Partncr Gminy Busl<o-Zdrój uzyskała mozliwość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwojr-r

Regionalnego w ramaclr Regionalnego Programu operacyjnego Wojewodztwa Swiętokrzyskiego na lata

2014-2020, oś Priorytętowa 6 Rozwój miast, dzlałanię 6.5 Rewita|izacja obszarów r'rriejskich i wiejskich.

Tablice informacyjne winny zostaó umieszczone w trakcie ttwania projektu, a tablice parniątkowe po jego

za|<ończeniu. l0) serwisowanie i przeprowadzarrie corocznych przeglądow technicznychurządzeil

objętych zanrówienieln w okresie gwarancji, przy czym koszty tych przeglądow Wykonawca uwzględni

w cenie oferty. 3. Przedrniot zamówierria opisano szczegołowo w: 3.1. dokumentacji projektołvej' która
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18.07 .2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cA046c43-6d4c-47eb-bc1 5-469724f815f I

stanowi zaŁączn|k nr 10 SIWZ zawierającej: ! projekt budowlano- wykonawczy os" Generała Andersa: l
Część I_ Dokumentacja formalno - prawna J Część IT_ Projekt Zagospodarowania tęrenu ! Częśó III_

Branża drogowa l' Część IV_ Branza e\e\<tlyczna J CzęśÓY _Branża sanitarta ! projekt budowlano-

wykonawczy oS. orła Białego: ! Część I_ Dokumentacja formalno - prawna tl Częśó II_ Projekt

zagospodarowania terenu Z CzęśóIII_Branża drogowa J CzęśćIY_Branża elekĘczna ! Częśó V_

Branża sanitarna ll specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:-3.2' Przedmiary

robót - zaŁącznik nr 9 SIWZ . ZaŁączone do SIWZ przedmtary mają jedynie charakter infonnacyjny

(pomocniczy). Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacjąprojektową i inrrymi dokumentami jest

zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

II.5) Główny kod CPV: 45223300-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

4s233223-8

45233r40-2

4s232130-2

4s2324s2-s

3I527Ż00-8

451127 t0-5

4st1129r-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zantawiajqcy podaje informacje o wartości zaruówienia)'.

Wartośó bez VAT:

Waluta:

(w przypadlcu aLmów ramowych lub dynalnicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowitą

rualcsymallla wartość w całym okresie obowiqzywania unlowy rantowej lub dynamicznego systemu

zalcupow)

II.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.67ust. 1pkt6i7lubwart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

określenie przednriotu, wielkości lub zakresu orazwarvnkow na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. I34 ust. 6 pkt 3 rrstawy Pzp:
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II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres' na który Została zaw^rta umowa

ramowa lub okres, na który Został ustanowiony dynamiczny systcm zakupów:

miesiącach: lubdniach:

lub

data rozpo częcia: lub zakończeniaz 20 1 8-1 1-30

Jkres w rniesiącach Ckres w dniach Data rozpoczęcia Data zakonczenia

2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMTCZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

rII. 1 ) WARUNKI UDZI AŁU w PosTĘPowANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ilc

rvynika to z odrębnych przepisów

określeriie warunków: Zanawiający w Ęm zakresie nie stawia żadnych wyrnagań wystarczającynl

jest złozone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założęnjami w pkt' 9.3.

Inforrnacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie rvarunków: Na potwierdzente należy złożyÓ: Dla Zadania Nr 1 . Dokument potwierdzający,

ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zaklesie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na Sumę gwarancyjną określoną przęz zamawiającego - to jest

wykonywaniern robót budowlanych na kwotę nie mniejsząniż:100 000'00 PLN, Dla Zadania Nr 2 .

Dokument potwierdzaj ący, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedniotem zamówienia na sumę gwarancyjną

określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą

niż Ż00 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na dwie częścl' war1ości te podlegają sumowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: a) wykonanyclr robót Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy złożyc

Wkaz robót budowlanych wykonanych nie wcześrriej niz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składarria ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy _ w tym okresie, wtaz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, rrriejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane, z załączentem dowodów określających czy te roboty budowlane zostaŁy wykonane
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naleŻycie, w szczęgóIności informacji o tym czy ToboBJ zostaŁy wykonane Zgodnie Z pzepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone' przy azym dowodami, o ktorych mowa' Są leferencj ebądż

inne dokumenty wystawione przez podmiot, narzęcz którego loboty budowlane były wykonywane' a

jeże|i Z uzasadnionej przyezyny o obięktywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający uzna watunek za spełniony jeżelt Wykonawcawykaże,

Że w tym okresie wykonał: Dla zadania Nr i jedną robotę budowlaną związaną z budową lub

przebudową lub rozbudową placów, parkingów lub ciągow pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki

br-Lrkowej o wartości rninimum l00 000,00 zł.DIazadaniaNr 2 jedną robotę budowlaną związanąz

budową lub przebudową lub rozbudową placów, parkingów lub ciągow pieszo-rowerowych o

nawierzchni z kostki brukowej o wartości minimum 200 000,00 zł. UWAGA! W przypadku składania

ofeńy na więcej niż jedną częśc, Wykonawca noże wykazać się jedną robotą na części, na które

składa ofertę' jeżeli sumaryczna wartośó tej roboty odpowiada Sumarycznej wartości opisanych

warunków dla poszczegolnych części, np. dla częśct nr I i 2 sllmaryczna wartoŚó wykonanej roboty to

minimum 300 000,00 zŁ. Do każdej pozycjl' wykazu należy załączyć dowody określające , czy roboty te

zostały wykonane w sposób należyty, w szczegóIności informacji o tym czy roboty zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończol7e. b) wykazu osób, które będą

uczestnl'czyó w wykonywaniu zamówienia publicznego' Na potwierdzenie niniejszego warunku należy

zŁożyć wykaz osób' skierowanych przez wykonawcę do realtzacji zarnówienia publicznego' w

szczegóIności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotanri

btrdowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynno ści oruz inforrnacją o podstawie do dysponowania tynri osobami; Zantawiający uzna

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcawykaże, ze dysponuje n/w osobami: Dla zadanta Nr 1 .

Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kięrowania robotami w specjalnoŚci

konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy,

na co najnrniej jednej inwesĘcji (od rozpoczęcia do zakonczenta) związanej z budową lub

przebudową lub rozbudową placów, parkingów lub ciągów pieszo-rowerowych o nawierzclrni z kostki

brukowej' D)'a zadania Nr 2 . Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do

kier'owania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającym doświadczenię w

pełnieniu funkcji kierownika budowy, na co najrrrniej jednej inwestycji (od rozpoczęcia do

zakoiczenia) związanej z budową lub przebudową lub rozbudową placów, parkingów lub ciągów

pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki bnrkowej. W przypadku składania oferty na więcej niz

jedną część Wykonawca moze wy\<azac się tym Samym kierownikiem brrdowy do dwóch części' Do

wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyc oświadczenie Wykonawcy, że

-
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Zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnięnia Iprzynależy do właściwej izby samorządu

Zawodowego, jezeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. I2a Prawa

budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawan:ra kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnja 17 kwietnia 2008

r. ze zm.) przynaIeżnośó do właściwej izby samorząduzawodowego nie jest wymagana od obywateli

państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Errropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w

wykonywaniu samodzielnyclr funkcji w brrdownictwie nie jest wymagana przynalezność do izby

samorządu zawodowego.

Zamawiający wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziafu w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy reaIlzacji zamówienia

wraz z inforrnacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Inforn-racje dodatkowe :

rrr.2) PoDSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstaw1' wykluczenia określone w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

III.Ż.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp

TakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określonaw art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczęn|a określona w art. 24 ust' 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKoNAWCĘ w CELU

WSTĘPNEGo PoTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ SPEŁNIA

WARUNKIUDZIAŁU w POSTĘPoWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwIłncZEŃ LUB DoKUMENTÓW, SKŁADANYCH PP.ZF,Z

wYKoNAwCĘ w PoSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1) a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inforrnacji o działalności gospodarczej,

jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lrrb ewidencji, w celu wykazania braku podstaw

do wyklrrczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt' 1 ustawy; b) zaświadczenię właściwego urzędu

skarbowego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opŁacaniem podatków, wystawione nie

wcześniej niz 3 rniesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające,

ze wykonawca Za\Narł porozumienje z właściwym organem w sprawie spłat Ęch nalezności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczegolności uzyskał przewldziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŻenie na raĘ za\egłych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu; c) zaświadczęnie Za|<ładuUbezpteczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznęgo albo inny dokument potwierdzaj ący, że wykonawcanie zalega z

opłacaniern składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niz 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdząący, ze wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organęm w sprawie spłat tych nalezności wraz Z ewentualnynri

odsetkami lub grzywnami' w szczególności uzyskał przewidztane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozLożenię na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzjt właściwego

organu; d) d) Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji o ktorej

mowa w pkt" b) jest; oświadczenie o niezaleganiu z opŁacaniern podatkow i opłat lokalnych, o których

lnowa w ustawie zdnia12 stycznla 1991 r' o podatkach i opłatach lokalnych (Dz'U. z2017 r.poz"

1785). 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz|<aniapoza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyzej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie

zalega z opłacanienr podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze

zawarł porozunrienie z właściwym olganem w sprawie spłat tych należności wtaz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnatni, w szczegó|ności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub

rozłożente na raty za|egłych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) Dokumenty, o których mowa

powyzej w pkt. a) powinny byó wystawione nie wcześniej niz 3 rr'riesiące przed upływem terminu

składania ofert, a w pkt. b) powinny byó wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju, w któryrn wykonawca ma siedzibę lub rniejsce zamieszkanja

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentoq o których

mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczente

osoby' której dokument miał dotyczyÓ, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
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administracyjnym albo organem Samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym zewZgIędLl

na siedzibę lrrb rniejsce zarnieszkania wykonawcy lub miejsce zatnleszkania tej osoby' Przepis pkt. c)

stosuje się odpowiędrrio. 3) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa

dokurnenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (dokrrmenty te zostały

określone w pkt. 9.4.4 sIwZ).

rrl.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZF,Z wYKoNAwCĘ

w POSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA

oKoLICzNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART" 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

Iu.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓw unzrAŁU w PoSTĘPOWANIU:

1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz Z dowodami potwierdzającymi

naleŻyte wykonanie tyclr robót 9.4'2 a) - zaŁącznIL< nr 8 SIWZ:-2) Wykaz osób, które będą uczestniczyc

w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem9.4.2b) - zaŁącznik nr 6 SIWZ; 3)

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym

warunkiem 9.4.3 SIWZ.

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERJÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ oŚwrłoczEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZ,EZWYKoNAWCĘ

w POSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CBLU POTWIERDZENIA

}KDLICZ,NoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

IU.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt lrr.3) - III.6)

l) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa

w art, 24 ust. I pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej, na ktorej udostępniorro SIWZ inforrnacji o ofer1ach złożonych w postępowanil zgodnie z

art. 86 ust' 5 ustawy, składa stosownie do treści art'24 ust. 11 ustawy, oświadczenie oprzynalezności

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oIaz, w przypadku przyna|eżności do tej

samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzaj ące, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu' 2) Wykonawcy' który polega na zasobach innych

podmiotów składa wraz z ofertą oświadczęnie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na

okoliczności opisane w,,(Jwaga 1 pkt a) do d)''.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetargnieograntczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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Inforn:racja na temat wadiurn

Wadium w wysokości Dla Zadania Nr 1 - 4 000,00 PLN (słownie: cztery Ęsiące złotych 00/100) Dla

Zadania Nr 2 - 8 000,00 PLN (słownie: osienr tysięcy złotych 00/100) należy wnieśó przedupływem

terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewidujc się udzielenie zaIiczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Nalezy podać infonnacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

kataIogów clektronicznych :

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Inforn'racje dodatkowe :

IV.l.5.) Wymaga się złożcnia ofcrty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złozenie oferty wariantowej

Nie

Złożęnie oferĘ wariantowej dopuszcza się ty|ko zjednoczesnym złoŻeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcółn którzy zostaną zaproszcni do udziału w postępolvaniu

(przetarg ograniczott1,, negocjacje z ogłoszeniem, diąlog konkwrency]ny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minim alna ll'czba wykonawców

Maksymaln a |iczba wykonawców

IGyteria selekcj i wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
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Umowa lamowa będzie Zawalta'.

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

P r zew idziana m aksym alna Itczb a u c Ze s tników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamówienie ob ej muj e ustanowienie dynarnic Znę go systemu zakup ów :

Adres strony internetowej' na ktorej będą zarnieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza slę zŁożenie ofert w fonnie

katalogów elektroni cznych:

Przewiduje się pobranie zę złożonych katalogów elektronicznyclr inforrnacji potrzebnych do

spor'ządzenia ofert w ramach umowy rarnowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczolty, negocjacje z ogłoszeniem) Nl'e

Nalezy podać adres strony interrretowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem'aukcji elektronicznej :

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości' wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nalezy podaó, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jal<i będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doĘ cząc e przeb ie gu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewtdziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
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wykonawcy będą rnogli licytować (mininralne wysokości postąpiefr):

Inforrrracje dofyczące wykorzysfywanego Sprzętu elektronicznego' tozw|ąZah i specyfikacji technicznych

w zakresię połączeiv

Wyrnagani a dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w atrkcji elektronicznej:

Inforrnacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy' I<torzy nte złoŻyltnowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zarnknięcia aukcji elektronicznej :

IV.z) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Krytcria

Kryteria Znaczentę

ena brutto 50,00

Wydłuzony okres udzielonej gwarancji jakości 30,00

D o świ adczenie o s ób wy Znaczonych do r ealtzacji zamówieni a 10,00

Iv.2.3) Zastosowanie procedury' o której mowa rv art. 24aa ust' 1 ustawy Pzp (przetarg

r-rieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszcniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

rV.3.1) Inforrnacjc na temat negocjacji z ogłoszenienr

Minirnalne wymagania' które lnuszą spełniaó wszystkie ofer1y:

Przewtdziane jest zasttzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

pzeprowadzenia negocj acj i

Przewtdziany jest podztał negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podać infonnacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

lnformacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wyrnagań zarnawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Inforrnacja o wysokości nagród dla wykonawców, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwlązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżelt zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny hatmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w cęlu ograniczeniallczby rozwtązań'.

Nalezy podaó informacje na temat etapów dialogu:

Inforrnacj e dodatkowe :

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania' którym muSZą odpowiadaó

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjol:npoprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adręs strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internętowej, na ktorej jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wym ag an i a te c hni c zn e ur ządzeh i nfo rmatyc zny ch:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronlcznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

lnforrnacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,ktorzy nie złoży\i nowyclr postąpień' zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

uzp gov pl/ZP400Podg ladOpu blikowanego.aspx?id=c 4046c43-6d4c-47eb-bc1 5-469724f8f5t1 It /ZJhttps://bzp
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Terrnin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Tennin otwarcia licytacji elektronicznej :

Tern'rin i warunki zarnknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zarnówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wymag ani a doty cząc e zab ezp teczenia należyte go wykonania umo wy :

Inforrnacj e dodatkowe :

rv.5) ZMTANA UMOWY

Przewicluje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazaó zakres, charakter zmlan oTazwarunki wprowadzęnia zmtan:

Zamawiający dopuszc za zmianę zawartej umowy w następuj ących okolicznościach; 1 . Dopuszc za się

stosowanie robót zarniennych w następujących okolicznościach; 1) na wniosek Wykonawcy' Za zgodą

Zamawlającego, w trakcie prowadzenia robot, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania

elernentów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowanę przez Wykonawcę rozwiązanie

jest równorzęclne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku

Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony zprojektantem zawierający opis proponowanych

zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawlającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru. 2) w przypadku gdy z punktu widzenia

Zamawiającego zachodzlpotrzebaztniany rozwiązafitechnicznych wynikających Z umowy Zamawiający

sporządzaprotokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty' 3) konieczności

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie

tyclr robót będzie niezbędne do prawidłowogo i zgodnego z zasadamt wiedzy teclrnicznej i

obowiązującynri przepisarrri wykonania przedmiotrr umowy. 4) koniecznośc zręalizowania projektu przy

zastosowaniu innych rozwiązai technicznych lub rnateriałowych ze względu na zmiany obowiązującego

prawa' a zlniany te uniemozliwią przekazanie obiektu do uzytkowania' 5) Koniecznośó wprowadzeria

zmian spowodowarrych kolizją z planowanyrni lub równolegle prowadzonymiprzez inne podmioty

inwestycjarni' W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych

powodLrjących uniknięcie kolizji, 6) W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmlany spowodują wzrost

kosztóą roboty te będą traktowane jako dodatkowe iZamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót

https://bzp.uzp.gov.pUZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id=c4046c43-6d4c-47 eb-bc1546972418t5t1
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dodatkowych.7) Rozliczenie robót Zamiennyclr o których mowa w pkt' 1) - 5) następuje w oparciu o

czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadkrr braku w

kosztorysie ofertowym cęn materiałow lub urządzen pr'zyjmuje się za prawidłowe średnie ceny Z

ostatniego opublikowanego cęnnika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokurrrentowaną

najniższą aenę z trzech porównywalnyclr cen z hurtowni z tymi materiałami. 8) Zmiany wynagrodzenia

wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności

skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w ar1. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy 2.

Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzęnia w przypadkrr; 1) Rezygnacji z części

zakręsu robót do wykonania 2) Braku konieczności wyl<onania robót wynikłych zbŁędow stwierdzonych

w dokumentacji projektowej 3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpienięm robót

dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane 4) Jeżeli warlość robót zamiennych będzie

mniejsza od podstawowych. 5) Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) _ 4) następuje w

oparciu o kosztorys ofertowy' 3. Zmiana terminu nastąpi w następujących okolicznościach; I) Zmiana

terninu przewidzianego na zakonczęnie robót' tj.: a) zmiany spowodowane warunkami atrr-rosferycznymi

w szczegó|ności: - działania siły wyzszej (np' klęski zywiołowe, strajki generalne lub lokalne), rnającej

bezpośredni wpływ na tenninowośó wykonania robót; - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych

dla pory roku, unienrozliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa

lata wstecz); b) koniecznośó usunięcia błędów lub wprowadzenle zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji teclrnicznej wykonania i odbioru robót o czasniezbędny do ich usunięcia. c) przestojów i

opoŻnien zawinionychprzez Zanawiąącego' d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie

były w stanie przewidzieć, pomimo zaclrowanianależytej staranności, e) wykopalisk archeo1ogicznycl-r

lub niewypałów trniemozliwiających wykonanie dalszych robót f) Zmiany będące następstwen działania

organów administracj l', w szczegolności, - prze|<roczenia zakreślonych przez plawo terminów wydawania

przez organy adrrrinistracji decyzji, zęzwoleh itp. - odmowa wydaniapruęZ organ administracji

wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. g) Skrócenie

terminu realizacjl zakresów częściowych oraz terminu końcowego. 4. Zmtany materiałowe, dopuszcza się

wprowadzenie zmiany materiałów i urządzen przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że; a)

spowodują obnizenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację

wykonanego przedmiotu umowy; b) wynikaj ą z aktualizacji rozwiązan z uwagi na postęp technologiczny

lub zrniany obowiązujących przepisow (następca zmienianego materiału |tlb urządzenia)' c) Zmiana

materiałów lub urządzeń o parametraclr tozsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku

wycofania lub niedostępnośó na rynku materiału lub urządzenia oferowanego' d) zmiana materiałów lub

tlrządzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjęfych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiającego, pod warunkiem lŻ nin'l'e1sza zmiana nie powoduj e zmiany ceny ofertowej. 5. Dokonanie

https://bzp.uzp gov pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id=c4046c43-6d4c-47eb-bc1546972418f5f1
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zamlany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych w SIWZ oraz zmianę osób

zatrudnionych na umowę o pracę. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowią katalog zrrian, poza

zapisami ustawy' które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron utnowy, z

wyłączeniem postanowień określonych w ust' 2, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia

nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki slużące ochronic informacji o charakterze poufnym

IY.6"2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 20 1 8-08-02, godzina: 10:00,

Skrócenie tetminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zarnówienia (przetarg

nieo granicz ony, przetarg o graniczony, ne go cj acj e z o gło szeniem) :

Nie

Wskazaó powody:

Ięzyk lub języki, w jakich mogą byó sporządzane oferty lrrb wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Językpolski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnicnie postępowania o udzielenie zamówienia,'rv 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 sfinansołvanie całości lub części zamó'tvienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznLczyć na sfinansowanic calości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacj e dodatkowe :

ZAŁI|CZNIK I - INFoRMACJE DoTYCZĄCE OFERT CZĘSCIOWYCH
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Część 1 Nazwa: Zadanie Nr 1: Zagospodarowanieprzestrzeni międzyblokowej na os" Generała Andersa w

nr: Busku - Zfuoju przy budynkach nr 2 i 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostąw, usług lub robót

budowlanyclt lub określenie zapotrzebowania i wyruagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreśIenie zapotrzeborvania na innowacyjny produkt' usługę lub roboĘ budowlane:1) remont

istniejących utwardzeń terenu zwymianą nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej 2) rozbudowę

utwaldzeń stanowiącą rniejsca postojowe 3) budowę pochylni dla osob niepełnosprawnych 4) budowę

ściezęk Spacerowych 5) wyrnianę podmurówki w ciągu schodów terenowych na palisadę betonową 6)

budowę małej architektury w miejscu publicznym w tyrn: wiaty śmietnikowej' ławek, koszy na śmieci 7)

budowę instalacji oświetlenia zasilanej z istniejącej linii oświetleniowej 8) budowę przyŁączakanaltzacji

cleszczowej 9) wycinkę istniejących drzew i krzewów będących w kolizji z projektowanym

zagospodarowaniertr oraz wykonanie nowych nasadzeń konrpensacyjnych i uzupełnienwzbogacających

istniejącą zielen 10) rozbiórkę i przebudowę elęmentów zagospodarowania terenu, w tym m.in.: a)

rozebranie istniejącej nawierzclrni asfaltowej parkingrr wTaZz konstrukcją podbudowy, która zostanie

wymieniona na nową b) rozebranie istniejących krawężników,. obrzeży c) rozębranie schodów terenowych z

kostki betonowej które stanowiąpołączenie obu części parkingu d) rozebranie podmurówki w ciągu

scliodów terenowych e) materiały pochodzącę z rozbiórki, Wykonawca zuĘIizuje na własny koszt 11)

pielęgnację gwarancyjną drzew i kr'zęwów _ w ciągu 1 roku po odbiorze Końcowym Robot 12) wykonanie i

unlieszczenie tablic inforrnacyjnych i/ lub tablic parniątkowych inforrnujących o żrodłach dofinansowania

zgodnie zwytycznymi programu w zakresie promowania projektu ( link do strony intemetowej

http:i/www 'Ż0I4-2020.rpo-swietokrzyskie.pl lrealtzuje-projekt/poznaj-zasady-pronrowania-projektu)'

Zamawiający infor'muj e, że nareallzację przedmiotowego zadania Społdzielnia Mieszkaniowa w Busku-

Zdroju,jako Partner Gminy Busko-Zdrój uzyskała mozliwośó dofinansowania z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Proglamu operacyjnego Wojewo dztwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-Ż020' oś Priorytetowa 6 Rozwój miast' dziaŁanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i

wiejskich. Tablice informacyjne winny zostać umieszczone w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe

po jego zakonczeniu. 13) serwisowanie i przeprowadzanie corocznycli przeglądów technicznychurządzei

objętych zarrrówieniem w okresie gwarancji' ptzy czymkoszty tychprzeglądów Wykonawca uwzględni w

cenie oferty

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223300-9,45233223-8, 45233140-2, 45232130-Ż,45232452-5,

31527200-8, 45 I 121 l0-5, 45rII29r-4

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o'tvartości zamówienia):

Wartośó bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w r-lliesiącaclr :

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakonczenia: 20 1 8 - 1 1 -3 0

5) Krytcria occny ofcrt:

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część ZadantęNr 2: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na oS. orła Białego od
2 Nazrva:

nr: strony południowej budynków rlr 2,15' 16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wiellcośc, zakres, rodzaj i ilośc dostaw, usług lub robót

budol,vlanycll ltlb określenie zapotrzebowąltią i l,vyntagań) a w przypadku partncrstwa innowacyjnego -

okrcślcnic zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlanc:retnont istniejących

utwardzeń terenu z wymianą nawierzclrni na nawierzchnlę z kostki betonowej 2) przebu'dowę i budowę

ściezek Spacerowych 3) budowę rnałej architektury w rniejscu publicznym w tym: urządzen siłowni

zewnętrznej, wiaty śmietnikowej, ławek, koszy na śmieci 4) brrdowę instalacji oświętlenia zasilanej z

istniejącej linii oświetleniowej 5) budowę przyłączakanalizacji deszczowej 6) wycinkę istniejących drzew i

krzewów będących w kolizji z projektowanym zagospodarowanięm oraz wykonanie nowych nasadzeń

kompensacyjnyclr i uzupełnienwzbogacającyclr istniejącą zieIęn7) rozbtót1<ę i przebudowę elementów

zagospodarowania tefenll, w tym m.in.: a) rozebranie istrriejącej nawierzchni betonowej parkinEUwruz Z

konstrukcją podbudowy' która zostanie wymieniona na nową b) rozbiorka lub przełozenie fragmentów

istniejącego układu ścieżek z kostki betonowej w celu dowiązania ich do projektowanych rzędnych nowego

zagospodarowania terenu c) rozebranie istniejącychWawężników' obrzeży d) transport materiałow

poclrodzących zrozbiórki w miejsce uzgodnione zZamawiającym' w odległości do 10 knr, na swój l<oszt'

PłyĘ ażurowe i kostkę betonową pochodzącązrozbiórkinaleŻy przetransportowaó na paletach,

zabezpl'eczasąc ją folią e) rozbiórka materiałów powinna być przeprowadzona w sposób umozliwiający ich

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id=c4046c43-6d4c-47eb-bc1 5469724'f\f1tl 21123
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Klyteriurn Znaczenie

Cena brutto 50,00

Wydłuzony okres udzielonej gwarancji jakości 30,00

D o świ adczeni e o s ób wy znalzonych do r eal'izacji zam ówi enta 10,00
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ponownę wykorzystanie ( dot. materiałów przekazanychZamawiającemu) f) pozostałe elementy, nie

przekazane Zanawiającemu' Wykonawc a zuĘItzuje na własny koszt 8) pielęgnacj ę gwarancyjn ą drzew t

krzewów - w ciągu 1 roku po odbiorze I(ońcowym Robót 9) Wykonanie i umieszczęnię tablic

informacyjnych i/ lub tablic parrriątkowych informrrjących o żródŁach dofinansowania zgodnie zwytycznyni

programu w zakresie p]:omowania projektu ( link do strony internetowej http://www.2014-Ż020.rpo-

swietokrzyskie.pl/realizuje-projektlpoznaj-zasady-promowania-projektu). Zamawiający informuj e, że na

realizację przedmiotowego zadania Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju, jako Partner Gminy Busko-

Zdroj vzyskała mozliwośc dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramaclr

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego nalata2OI4_-2O2O, oś Priorytetowa

6 Rozwoj miast, działanl'e 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Tablice informacyjne winny

zostać rrmieszczone w trakcię trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakonczeniu. 10) serwisowanie

i przeprowadzanie corocznych przeglądów technicznychurządzeń objęĘch zamówieniem w okresie

gwarancji, przy czym koszty tychprzeglądów Wykonawca uwzględni w cęnie oferty.

2) Wspólny Słownik Zarcówień(CPV): 45223300-9, 45Ż33Ż23-8, 45233140-Ż, 45Ż32130-Ż, 45Ż3245Ż-5,

3 r 5Ż7 200-8, 45 II2] I0 -5, 45 III29 I -4

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartośó bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub tcrmin wykonania:

okres w rr'riesiącach:

ol<res w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenla'. 2018- 1 1-30

5) Kryteria oceny ofcrt:

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov pl/ZP4O0PodgladOpublikowanego.aspx?id=c4046c43-6d4c-47eb-bc15469724f9fSf1

Kryterium Znaczenie

Cena blutto 60,00

Wy dłuzony okr'es udziel onej gwarancj i j ako ści 30,00

D o świ adczenie o s ób wy Znaczonych do r ealtzacji zarrrówieniz 10,00

-
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