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ogłoszenie nr 586902-N-2020 z dnia 2020-09_l8 r

Gmina Mińsk Mazowiecki: ,,OGRODZENIE TERENU BotSKA ORAZ MONTAZ

PIŁKocHwYTow

I

BRAMEK

PRZY SZKoLE PoDSTAwowEJ w SToJADŁACH'w PODZIALE NA CZĘŚCI: A. WYKoNANIE
OGRoDZENIA TERENU BoISKA sPoRTowEGo B. MONTAZ PIŁKoCHwYTÓw ZTR.ZECH sTRoN

BoIsKA WRAZ Z MONTAZEM

2

BRAMEK Do PIŁKI NoZNEJ

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU

- Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamięszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotycry: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie

mogą ubiegać się wyłącznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcyo których działalność'lub

dzialalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednosteko które będą realizowały zamówienie, obejmuje spoleczną i
zawodową integrację osób będących czlonkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa

w

art' 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie

mniejszy niż 30oń, osób zatrudnionych przez

za|<łady

pracy chronionej lub wykonawców albo

ich jednostki(w %)

SEKCJA

I:

ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nię
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyl/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżęli tak, należy wymienió zamawiających,którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podaó adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
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Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mińsk Mazowiecki, krajowy numer identyfikacyjny 11158274]00000' ul. ul'

Chełmońskiego l4,05_300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.257 582 851' e-mail
gmina@minskmazowiecki.pl, faks 257 582 489.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym możnauzyskać dostęp do narzędziiurządzeń' lub formatów plikóq które nie są
ogólnie dostępne
I. 2)

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
WSPoLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (eżeli dotyczy)z

I.3)

Podział obowiązków między zamawiającymi w prrypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
prąypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowi edzialny za pfzeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, cry zamówienie będzie udzięlane przezkaŻdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówięnie zostanię udzielonę w imieniu i narzecz pozostałych zamawiających):
I.4)

KOMUNIKA€JA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowejo na której zamieszczona będzie specylikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

www.bip.minskmazowiecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony

-

więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesylać:

Elektronicznie

Nie
adręs

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu w inny sposób:

Nię
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:

2
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plikówo które nie są ogólnie
dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tychnarzędzi można uryskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego:,,OGRODZENIE

PIŁKoCHwYTow

I

TERENU BOISKA ORAZ MONTAZ

BRAMEK PRZY SZKoLE PoDSTAWoWEJ W SToJADŁACH'' W PoDZIALE NA CZĘŚCI:

A. WYKoNANIE oGRoDZENIA TERENU BoISKA sPoRToWEGo B. MoNTAZ PIŁKoCHWYTOW ZTRZECH

STRoN BolSKA WRAZ Z MoNTAZEM
Numer referencyj

ny

z

RL27

2

BRAMEK Do PIŁKI NoZNEJ

l.l .l 6.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlanę
II.3) Informacja o możliwościskładania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

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

Maksymalna liczba częścizamówieniao na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilośćdostaw, usług lub robót budowlanych lub
określeniezapotrzebowania i wymagań ) a w prrypadku pańnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt' usługę lub roboty budowlane: l. Zadanię współfinansowane z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 2.
oznaczęnię wg słownika CPY: 45212221-l Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 45340000_2
Instalowanię ogrodzeń, płotów isprzętu ochronnego 45223800-4MontaŻi wznoszenie gotowych konstrukcji 34928310-4

ogrodzenia ochronnę 45310000-3 RoboĘ instalacyjne elektryczne 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
ogrodzenia terenu boiska sportowego położonego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stojadła wrazzmontażem2
bramek do piłki nożnej oraz montaż piłkochwytów ztrzech stron boiska zpodziałemna} części(częśćA i B): A:
Wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego B: Montaż piłkochwytów z trzech stron boiska wraz z montażem 2
bramek do piłki noznej 4. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następującego zakresu:

CzĘŚC A Wykonanie ogrodzenia

3z16
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Montaż 2 szt.bram wjazdowych zczujkąotwierarria na dŹwięk syren samochodów uprrywilejowanych- jedna branra
rozwierana o szęr. 3 m, druga brama przesuwna o szer. 6 m., bramy z napędem otwierane elektrycznie, 3) MontaŻ 2 szt'
furtek o szer.
5)

l m,4)

Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej- do napędów do branr wjazdowych orazich zasilania,

Niwelacja i rekultywacja nawięrzchni trawiastej po pracach montażowych . CZĘśCB Montaż piłkochwytów ztrzech

stronboiskawrazzmontażrm2bramękdopiłki

nożnej:1)Montaż2bramekdopiłki nożnejowymiarach7,32mx2,44

m ,2) Montażpiłkochwytów o wysokości 8 m i długościok. 247 ,4 m/b, 3) Niwelacja i rekultywacja nawierzchni
trawiastej po pracach montażowych . 5. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej

- Załącznik

nr 7 i 8 , Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót - ZaŁącznik nr 9, stanowiących podstawę do kalkulacji
ceny ofertowej. Przedmiary robót (Załącznik nr l0 )

-

stanowią podstawę do sporządzenia oferty. 6. Wymagania ogóle: 1)

Ponadto Wykonawca w ramach zamówienia publicznego jest zobowiązany do: a) Wykonania niezbędnych robót

tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrea|izowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i
osiągnięcia zakładanych ęfęktów i ręzultatów umowy. b) Wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz,
prób, testów, itp. Niezbędnych prry rea|izacji przedmiotu zamówięnia i/lub wymaganych przezZamawiającego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. c) Wypełnianie wszelkich zaleceil, zapisów, robót, zobowiązańw tym nałożonych na

Zamawiającego, a wynikaj ących zwarunków technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów
formalno

-

prawnych stanowiących załącznik do projektów budowlanych i przekarywanych przezZamawia1ącego na

etapie rea|izacji d) Uaktualnięnia dokumentów formalno_prawnych, w przypadku utraty przezte dokumenty ważnościlub
uzryskania brakujących dokumęntów koniecznych do realizacji i ukończęnia robót

- w przypadku takiej konieczności. e)

Uzryskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji robót. 2)
Podstawowę wymagania dotyczące robót: a) Roboty składające się na przedmiot zamówięnianaleĄ wykonywaó z
na|eŻytąstarannością,zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizac1i robót. b) MateriaŁy stosowane przez
Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznię nowe i odpowiadaó, co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. l0 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.

Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych' c) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, zobowiązany będzie
do opracowania orazuzgodnienia z urytkownikiem szczegółowego planu wykonania robót. Z uwagi, na fakt, iż roboty

wykonywane będą w crynnym obiękcie Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanowaó roboty, aby w pełni zabezpieczyć
plac budowy w formie wygrodzenia tęrenu robót oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny kosŹ.

Wszelkie kwęstie związane z ustaleniami dotyczącymi korzystania z tęrenu w zakresie możliwościzapewnienie dojazdu
na plac

budowy na|eĘ uzgadniać zlJĘtkownikięm obięktu. d) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośćwykonanych

robót, bezpieczęństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody uĘte przy budowię orazza ich zgodnośó z

Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. e) Szczegółowy
zakres praw i obowiązków 'nviązanych zrea|izacją zamówienia określawzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
f) Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane doĘczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

Wykonawca zgodnie zRozporządzęnięm Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki' tablicy informacyjnej oraz ogłoszeniazawierającego dane dotyczące bezpieczeństwapracy i ochrony
zdrowia zobowiązany jęst do oznakowania miejsca budowy poprzezwystawienie Tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zgodnego zww. rozporądzeniem 7' Równoważność materiałów: 1) W projektach budowlanych, wykonawczrych mogą
występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterysty cznę dla producenta wymiary. Nie są
one wiążące i można dostarczryó elementy równoważneo których charakterystyka nie jest gorszaniż parametry urządze(t
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czy materiałów podanych w opracowaniach pĄektowych. Wszelkie kosŻy wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami
zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot,,równoważne'' oznacza możliwośćuzyskania efektu
założonego przezZamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na
równoważnych ustaleniach. 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałow i urządzeń niż podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznych ijakościowych nie

gorsrych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zmavłiający wymaga złożęniastosownych dokumentów, które
uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały
równowazne do oferty załączy dane techniczne pokazujące' ze proponowany element zamienny spełnia wymienione
wymagania zarówno pod wzg|ędem technicmym

i

jakościowym wraz z oświadczęniem producenta że proponowane

urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. 3) oferent uzyska we

własnym zakręsię i na własny kosŹ stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub
rozwiązania równoważne w Ęm poniesie pełne kosay wynikające ze wszelkich zmian. 4) Koniecznym jest podanie
nazwy producenta, precyzyjnego

ij

ednoznacznęgo Ępu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych

dokumentów, takichjak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata tęchniczna,karta katalogowa producenta,

zawierającawszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wrazzcharakterysĘką pracy urządzeń ujętych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 5) Zamawiający nie wyraża zgody, aby
proponowane urządzenia równoważne byĘ prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest' by

byĘ to urządzenia sprawdzone, pracujące

na innych zrealizowanych obięktach (podać obiekty w których zostały

zamontowanę oraz rok realizacji) przez okres nie krótszy niŻ2 |ata. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania

oględzin i sprawdzenia działaniaurządzeniarównoważnego pracującego nawskazanym obiekcie. ofęręnt przedstawiając
rozłłiązaniarównoważne nie możę naruszyó praw osób trzęcich zĘtułu patentóq znaków towarowych, praw autorskich i
innych oraz oświadcza, Że wymagana dla rea|izacji przedmiotu umowy produkcja

i

sprzedaż nie jest prowadzona

z

naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. 6) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego ofęrta zostanie
wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym pĄektem, szczególnie w zakresie, kosŻów
eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość,iż możliwośózastosowania urządzeń
równoważnych uzalężniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymiw projekcie, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz akceptacji projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego' 7)
Zamawia1ący, opisując przedmiot zamówienia w dokumentacji pĄektowej i SST przez odniesięnię do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowaw art. 30 ust.
1

pkt,2 i ust. 3 Ustawy Pzp' dopuszczarozlviy.ania równoważne opisywanym. Ilekroć mowa w dokumentacji projektowej

i SST o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach referencji
technicznych należy rozumięć iżZamawiający dopuszczarozwiązania równoważne. W związku zpowyższym

Wykonawcy mogą składać oferty równowaźne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ

-

zgodnie z art.30 ust. 5 Ustawy Pzp. 8. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówięnia stanowią zał'ączniki:

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa _ Branża budowlanaZałącznik nr

8

-

Dokumentacja projektowa _ Branża

elektryczna Załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru RobótZałącznik nr 10 _ Przedmiary 9.

Zamawiapcy stosownie do art.29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakręsię realizacji zamówienia tj: wykonywanie robót ziemnych, montażowych,

budowlanych' elektrycznych jeżeli wykonywanie tych crynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. l0. obowiązek ten dotycry także podwykonawców

-

wykonawca zobowiązany jestzawrzęć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące

5
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podwykonawców

do zatrudnieIria na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności.1l. Szczegółowe zasady

dokuInentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przezzamawiającego
zaw arto w e

w

zorze umowy.

II.5) Glówny kod CPV: 45212221-|

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
4s340000-2
45223800-4

349283l0-Ą
453 10000-3

II.6) Calkowita wańość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartośćbęz VAT:
Waluta:

(w

przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowitą maksymalnawartośćw

całym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamiczneqo systemu zakupów)

|I.1)Czyprzewidujesięudzieleniezamówieńooktórychmowawart.67ust.

1pkt6i7lubwań. 134ust.6pkt3

ustawy Pzp: Tak
określęnie przedmiotu' więlkości lub zakresu oraz warunków

na

jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w

art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. l34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa

w aft.67 ust.

1

pkt 6 ustarvy Pzp do 507o wartości zamówienia na warunkach takich jak wykonanie zamówięnia

podstawowego.
II.8) okres' w którym realizowane będzie zamówienie lub okreso na który została zawarta umowa ramowa lub
okreso na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:.
lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:
okręs w miesiącach Okres w dniach Data .o'poc"ęciaIData zakończenia

lzozo-tz-tt
II.9) Informacje dodatkowe: -

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)

WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej dzialalności zawodowejo o ile wynika to z
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odrębnych przepisów
określenie warunków: Zamawiający nię określawarunków w tym zakresie'
Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenięwarunków: Zamawiający nie okręślawarunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: Warunek spełni wykonawca który: CzęśćA:

ii;;

udokumentuje, iż zrealizował w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzęnia działalnościjest krótszy - w tym
okresie' co najmniej

l

robotę budowlaną polegającą na wykonaniu ogrodzenia panelowego o długościmin. 180 m;

wrazzzałączęnięm dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane na|eĘcie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostaĘ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone'
przy czym dowodami, o których mowa' są referencje bądŹ inne dokumenty wystawione przez podmiot,nlarzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeże|i z uzasadnionej przycryny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanię uzyskać tych dokumentów

_

innę dokumenĘ, Zamawiający uzna warunęk za spełniony na

podstawie ana|izy zlożonego oświadczenia Wykazwykonanych robót budowlanych orazzałączonych dowodów. W
prrypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), przynamniej jeden z
wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie. lrl dysponuje lub będzie dysponował
osobą zdolną do wykonywania zamówięnia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej

jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalaryjnej
w zakresie sieci, instalacjiiurządzeń elektrycznych i elektroenergeĘcznych (lub posiadająca odpowiadające
(równoważne) uprawnienia budowlane, które zostaĘ wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
CzęśćB: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie ana|izy złoŻonego oświadczęnia. l{] udokumentuje,iż
zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a

jeżeli okres prowadzenia

działalnościjest krótszy - w tym okresie, wykonali w ramach jednej roboty budowlanej montaż piłkochwytów o

wysokościmin. 6 m i wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto; wraz z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane naleĘcie, w szczególności informacji o tym

czl roboty zostały wykonane

zgodnie zprzepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa' są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, narzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeŻeli z uzasadnionej pruyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -

inne dokumenty, Zamawiający uzna Warunek za spełniony na podstawie analizy złożonegooświadczenia Wykaz
wykonanych robót budowlanych orazzał'ączonych dowodów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego
warunku samodzielnię. isj dysponuję lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie

uczestnicryć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
(równoważne) uprawnienia budowlane, które

zostĄ wydane

bez ograniczeń (lub posiadająca odpowiadające im

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

Zamawiający uzna warunęk za spełniony na podstawie ana|izy złożonegooświadczenia. Uwaga: Kierownik budowy
oraz kierownicy robót powinni posiadaó uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Q.t.Dz.U. z2016 r. poz' 290 ze zm.) orazrozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozrłoju z dnia 1l
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz' 1278) lub
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:

odpowiadające inr ważne uprawnienia budowlarre, które zostaĘ wydane na podstawie wcześrriejobowiązujących
przepisów. Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niz jedno stanowisko wymienione powyżej pod
warunkiem posiadania stosownych uprawnień. :g' Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
wykazać, Że łącznie spełniają warunęk Rozdz. 5 ust.

l

pkt 2 lit. c, częśćA i B, tired 2

Zamawia1ący wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynrrości prry realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacj e dodatkowe

rII.2) PODSTAWY

: -

WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określonew art.24 ust. 1 ustawy Pzp

|lI.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okręślona w
art.24 ust.5 pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art' 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3)

WYKAZ oŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ w CELU WSTĘPNEGo

PoTWIERDZENIA, ZE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w
PoSTĘPoWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu
Tak

oświadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4)

WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓw

,

sxłłoANYCH PRZEZWYKONAWCĘ w

PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNoŚCI, o
KTORYCH MOWA W ART.

25 UST. 1

PKT 3 USTAWY PZP:

l) zaświadczenia właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie za|ega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niŻ3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofęrt, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwymorgąnem podatkowym w sprawie spłat tych
należnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uryskał przewidziane prawęm zwolnienie,
odroczenie lub rozłożęnie na raty zalegĘch płatnościlub wstrrymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu
(po wezwaniu) 2) zaświadczenia właściwejterenowej jednostki organizacyjnej ZakładuUbezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumęntu potwierdzającego, Że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnę, wystawionego nie wcześni ej niż 3 miesiące przed

upĘwem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należnościwrazz ewentualnymi odsętkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty za|egłych płatnościlub wstrzymanie w
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całościwykonania decyzji właściwegoorganu (po wezwaniu) 3) odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt I ustawy, w tym zakresie zastosowanie ma
art. 26 ust. 6 ustawy

Pzp

4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o

których mowa w ustawię z dnia 12 stycznia

l99l

r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

U. z2016 r. poz.716); 4.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczęnia na stronie intemetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynalężności do tej samej grupy

kapitałowej. W przypadku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej wykonawca moŻe złoĘć wraz z
oświadczęnięm dokumenty bądźinformacje potwierdzaj ące, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5. Jeżęli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1_3 składa dokumęnt lub dokumenty
wystawione w kraju' w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1)
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat' składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł

porozumienie z właściwymorganęm w sprawie spłat Ęch należnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uryskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożęnię naraty za|egĘch płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu' 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.6. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upĘwem tęrminu składania ofęrt. Dokumenty, o którym mowa w ust. 3 pkt l, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem tęgo terminu. 7. Jężęli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument doĘczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazanięm
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczęnie osoby, której dokument miał doĘczyó, złożonę
przed notariuszęm lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organęm samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwymze względu na siedzibę lub miejsce zamtęszkaniawykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby' Przepis ust.ó stosuje się. 8. W przypadku wątpliwościco do treścidokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwychorganów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamięszkania ma osobao której dokument dotycry, o udzielenię niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu. 9. Dokumenty sporządzone w jęryku obcym są składane wrazz
tłumaczenięm na język polski' poświadczonym przez Wykonawcę. 10. W przypadku, gdy Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest przedłożyó na wenvanie Zamawiającego dokumenty w
celu zbadania czy nie zachodzą przesłanki wykluczenia dla każdego pomiotu.

ilI.s) WYKAZ oŚWIADCZEŃ

LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRZEZWYKoNAWCĘ w

PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLICZNOŚCI, o
KTORYCH MOWAWART.25 UST.l PKT l USTAWY PZP
III.5.1)
1)

w ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNrÓw

ulzIłŁU w

POSTĘPoWANIU:

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofeń' ajeżeli okres prowadzeniadzialalnościjest krótszy - w tym okresie, wrazz podaniem ich rodzaju, daĘ'
miejsca wykonania i podmiotów, na rzeczktórych roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlanę zostaĘ wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboĘ zostaĘ wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa' są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na tzecz którego roboty budowlane
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jeŻeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnyIn charakterze wykonawca nie jest w stanię uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SWIZ. 2) wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, atakŻe zakresu

wykonywanychprzez nie crynności(zakres musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w
Rozdziale 5 ust.

l

pkt 2) lit. ctiret2,3' 4 SIWZ) oraz inforn-racją o podstawie do dysponowania tymi osobami.. Wzór

wykazu znajduje się w Zał. nr 4 do SWIZ.
III.5.2)

III.6)

w ZAKRESIE KRYTERIÓw su,Brc"ll:

WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓw sxł-łoANYCH PRZEZWYKoNAWCĘ w

PoSTĘPoWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚCI, o
KTÓRYCH MowA w ART.
III.7) INNE

25 UST. 1

PKT

2

USTAWY PZP

DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

l) Formularz oferty 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów fieŹeli dotycry) 3)
Pełnomocnictwa (eżeli dotycry) 4) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (ezeli dotyczy) 5) Kosztorys ofertowy

sporądzony na podstawie przedmiarów robót (załącznik nr l0 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA
rv.1)

oPrs

Iv. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium

l. Przystępując do niniejszego postępowaniakłżdy Wykonawca zobowiązany

jęst wnieśó wadium w

wysokości 3

000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla każdej z częścina którą składa ofertę. 2. Wykonawcamożę wnieść

wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w ań. 45 ust. 6 ustawy Pzp,tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo _ kredytow ej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowaW art.6b ust.5 pkt 2 ustawy zdnia9listopada 2000r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z2007r' Nr 42, poz. 275 ze zm.).3. Wykonawcazobowiązany
jest wnieśćwadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu nale{ wnieśćprzelewem na
konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 z
podaniem tytułu; ,,Wadium - ogrodzenie teręnu boiska oraz montaż piłkochwytów i bramek przy Szkole Podstawowej
w Stojadłach'' częśćA*/B* (*niepotrzebne skreślić)''5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako tęrmin
wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W prrypadku wniesienia
wadium w formię innej niŹ pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium na|eży złożyćprzed
upŁywem terminu składania ofert w siedzibie ZamawiającegoUrząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul' Chełmońskiego

l4

05-300 Mińsk Mazowiecki w kance|arii pok. 102, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodnośÓ z oryginałem
na|eży załączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje
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odrzucenie oferty na podstawie ar1. 89 ust.

1

pkt 7b ustawy Pzp

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Nalezy podać informacje na tęmat udzielania zaliczęk:

Iv.1.4) Wymaga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

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

Nię
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożeniaofeńy wariantowej:

Dopuszcza się złożenie ofeĄ wariantowej

Złożenieoferty wariantowej dopuszcza się tylko

z

jednoczesnym złoŻenięm oferty zasadniczej:

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawcówo którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba rvykonawców

Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcj i wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowęj

Przewidziana maksymalna liczba uczęstników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na któĘ będązamieszczone dodatkowe informacj e dotyczące dynamicznego systęmu
zakupów:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 1.8)

Aukcja elektroniczna

Przewidzianejest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem)

Nie

Nalezry podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementyo których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należry podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie

termin ich udostępnienia:
Informacj e doĘ czące przebiegu aukcj i elektron icznej

:

Jakijest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ijakie będą warunki, najakich wykonawcy będą
mogli licytować (minimalne wysokościpostąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicmęgo,rozvłiązań i specyfikacji technicznych w zakresie

połączefr
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbię etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złoŻyli nowych postąpień' zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

rv.2)

KRYTERIA OCENY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofeń:
IV.2.2) Kryteria
7nąrzenic

Kryteria
Cęna brutto oferty -

KC

Dodatkowy okres gwarancji

60,00

- KG 40,00

Iv.2.3) Zastosowanie proceduryo o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (ptzetarg nieograniczony)
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Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniemo dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie ofeńy:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępny ch bez przeprowadzenia
negocjacji

Przewidzianyjest podział negocjacji na etapy W cę|u ograniczenia liczby ofert:

NaleĄ

podaó informacje na temat etapów negocjacji (w tym |iczbę etapów):

Informacje dodatkowę

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokościnagród dla wykonawcóq którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązań.,
Nalezy podaó informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowę:

Iv.3.3) Informacje na temat pańnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówięnia definiującę minimalne wymagania' którym muszą odpowiadaó wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniuliczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów
oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania tęchniczne
ur

ządzeit inform atyczny ch

:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
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Inforrrracje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złozyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia I icytacj i elektronicznej

:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotnę dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do tręścizawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogó|ne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wymagania doĘ czące zabezpieczenia na|eĘtego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe;

IV.s) ZMTANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartei umowy w stosunku do treścioferty' na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleĄ wskazać

zakres, charaktęr zmlan orazwarunki wprowadzeni a zmian:.

3. Zamawiający przewiduje mozliwośó dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści zloŻonej
oferty w następującym zakresie: l ) terminu realizacji przedmiotu umowy - na skutek: a) przedłuŻającej się procedury o
udzielęnię zamówienia publicznego o okres przedłużenia, b) przestojów i opóźnień zawinionych przezZamawiającego, o
okres przestojów i opóźnień, c) działania siły wyższej - skrajne warunki pogodowe , klęski Ąwiołowe, strajki itp.' o okręs
działania siły wyższej, d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania naleĄtej staranności, o okres wystąpienia tych okoliczności, e) wystąpienia opóźnień wynikających z

koniecznościprzeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych oraz pozyskania dokumentów formalno - prawnych
od organów administracji publicznej o ten okres, f) wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji pĄektowej w

zakresie wykonania robót zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego,bądź usunięcia wad ukryĘch w
dokumentacji projektowej i uzyskania założonegoefektu użytkowego o czas niezbędny na dokonanie zmian w
dokumentacji projektowej, g) w przypadku udzięlenia robót podobnych o których mowa w art. 67 ust

l

pkt 6 ustawy Pzp o

ile ich wykonywanie ma wpĘw na termin wykonania niniejszej umowy' h) zmian spowodowanych warunkami
geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp. w szczególności odmięnne od przyjętych w dokumęntacji projektowej warunki
teręnowe oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 2) wysokości

wynagrodzenia należnego wykonawcy w prrypadku zmiany, a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości
minimalnego wynagrodzeniazapracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnę

jeżeli zmiany te będą
IV.6)

miĄ

wpĘw

na

kosŻy wykonania zamówienia przez wykonawcę.

INF'ORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.ó.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (eżeli dotycĄ
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Środki slużące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-05, godzina:

1

0:00,

Skrócenie tęrminu składania wniosków, ze względu na pi|ną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetar g ograniczony, negocj acj e z ogłoszeniem

) :

Nie
Wskazać powody:

Języklub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okręs w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia' w przypadku nieprzyznania środków,

które miały być przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

DOTY

OFERT

CIOWYCH

Częśćnr: l Nazwa: A. WYKONANIE OGRODZENIA TERENU BOISKA SPoRTowEGo
1)

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilośćdostcłw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowaniaiwymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określeniezapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚC

Wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego: l) Wykonanie ok. 386
^
m/b ogrodzenia panelowego,2)Montaż2 szt.bram wjazdowych z czujkąotwięrania na dźwięk syren samochodów
uprzywilejowanych- jedna brama rozwierana o szęr. 3 m, druga brama przesuwna o szęr. 6 m., bramy z napędem otwierane
elektrycznie, 3) Montaz 2 sŹ. furtek o szer.

1

m, 4) Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej- do napędów do bram

wjazdowych oraz ich zasilania, 5) Niwelacja i rekulĘwacja nawięrzchni trawiastej po pracach montażowych.
2)

WspóIny Slownik Zamówień(CPV): 45340000-2,34928310-4,

3)

Wartośćczęścizamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

45310000-3,45212221-|

Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okręs w dniach:

datarozpocącia:
data zakoń czenia: 2020 - l
5)

15216
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Kryterium
Cęna brutto oferty -

lzna"r"ri.-

KC

loo,oo

Dodatkowy okres gwarancji * KC140,00

ó)

INFORMACJE DoDATKoWE:brak

Część
2 Nazwa:
nr:
1)

B. MONTAZ PIŁKOCHWYT)W z TRZECH STRON BOISKA WRAZ Z MONTAZEM 2

BRAMEK

Do PIŁKI NOZNEJ

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,ząkres, rodzaj i ilośćdostav,

usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego _określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkto usługę lub roboty budowlane:CZĘŚCB Montaż piłkochwytów ztrzechstron boiska wrazzmontażem 2 bramęk
do piłki nożnej: 1) Montaż 2 bramek do piłki nożnej o wymiarach

7

,32 m x 2,44 m , 2) Montaż piłkochwytów o wysokości 8

m i długościok.247,4 m/b, 3) Niwelacja i rekultywacja nawierzchni trawiastej po pracach montażowych.
2)

Wspólny Slownik Zamówień(CPY)z 452122Ż1-1' 45340000-2,45223800-4,34928310-4

3)

Wartośćczęścizamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wańości zamówienia)

Wartośó bez VAT:
Waluta:

4)

Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakoitczenia: 2020 - 1 2 - 1 1
5)

Kryteria oceny ofert:
Znaczenie

Kryterium
Cęna brutto oferty -

KC

Dodatkowy okres gwarancji

6)

16216

60,00

- KG

40,00

INFORMACJE DODATKOWE :brak
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