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ogłoszenie nr 607621-N-2020 z dnia 2020-l1-06 r.

Gmina Mińsk Mazowiecki: ,,oGRoDZENIE TERENU BoIsKA oRAz MoNTAż PIŁKocHwYrÓw I BRAMEKPRZY

szKol,n PoDsTAwowEJ w sToJADŁAcH'_ MoNTAż pIł'xocrrwYTÓw LTRJ,ECjH sTRoN BoIsKA wRłzz
MoNTAżEM 2 BRAMEKDo PIŁKI NozNEJ

oGŁoszENIE o ZAMÓWIENIU _ Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszpzanie obowiązkowe

ogłoszenie dotyczy: 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 wykonawcy, których dzialalność' lub dzialalność

ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek' które będą realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową

integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podaó minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.

2Ż ust' 2ustawy Pzp, nie mniejszy niŻ3}oń,osób zatrudni onych przez za&ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki

(w%)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot' któremu zamawiający powierzyVpowierryli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierrył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie prze7, zimawiających

Nie

Jeżeli tak, nalezy wymienić 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 z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W prrypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAzwA I ADRES: Gmina Mińsk Mazowiecki, krajowy numer identyfikacyjny 71158274700000, ul. ul. Chełmońskiego
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14 
' 
05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, te|.257 582 85l, e-mail gmina@minskmazowiecki.pl, faks

2s7 582489.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do naruędzi i urądzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorądowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (eżeti dotycąy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowanią w tym w przypadku

wspólnego przeprowadzania postępowarriazzamawiającymiz innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z

zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamavłiający,czy zamówienie będzie udzielane ptzezkażdego zzamawiających

indywidualnie, czy zamlwienie zostanie udzielone w imieniu i narzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNTKACJA:

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

Nie

Adres strony internetowej' na której zamieszczona będzie specylikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.minskmazowiecki.pl

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

Nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesylać:

Elektronicznie

Nie

adres

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

Nie

Inny sposób:

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

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania znarzędzi i urządzeń lub formatów plikóq które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograrriczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do Ęchnarądzi moźna uzyskaó pod adresem: (IIRL)
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sEKcJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzam^wiającego: ,,OGRODZENIE TERENU BoIsKA ORAZ MoNTAZ

PIŁKocHwYTÓw I BRAMEK PRZY sZKoLE PoDsTAWowEJ w sToJADŁAcH'' - MoNTAZ PIŁKocHlyYTÓw z
TRzEcH sTRoNBoIsKA wRAz ZMoNTAŻEM 2 BRAMEK DoPIŁKINoZNEJ

Numer referencyj ny z RI.27 I .l .22.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

oferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

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

Maksymalna liczba części zamówienia' na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalłes, rodzaj i ilość dostąut, usług lub robót budowlarrych lub olłeślenie

zapotrzebowania i wymagańl a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego _ określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, uslugę lub roboty budowlane: 7. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach

,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAzowsZE 2020'2, oanraczenie wg słownika CPV:

4521222l-1 Roboty budowlane zvłiązane z obiektami na terenach sportowych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i

sprzętu ochronnego 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 34928310-4 ogrodzenia ochronne 3. Przedmiotem

zamówieniajest montaż 2 bramek do piłki nożnej, montaż piłkochwytów ztrzech stron boiska przy Szkole Podstawowej w

Stojadłach 4. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następującego zakresu: l) Montaż 2 bramek

do piłki nożnej o wymiarach 7,32mx2,44 m, 2) Montaż piłkochwytów o wysokości 8 m i długości ok.247,4 m/b' 3) Niwelacja

i rekultywacja nawierzchni trawiastej po pracach montażnwych. 4) Zamawiający dopuszcza zastosowanie w piłkochwytach siatki

propylenowej o oczkach 8x8 cm zgodnie zzałącz-onym przedmiarem. 5. Szczegółowy zakres robót opisany został w

dokumentacji projektowej _Załącznik nr 7 i 8 , Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót - Załączniknt 9,

stanowiących podstawę do kalkulacji ceny ofertowej. Przedmiary robót ( Załącznik nr l0 ) - stanowią podstawę do sporądzenia

ofeĘ. 6. Wymagania ogóle: 1) Ponadto Wykonawca w ramach zamówienia publiczrrego jest zobowiązany do: a) Wykonania

niezbędnych robót tymczasowych i towarzysących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia

zakładanego celu jak i osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów umowy' b) Wykonania wszelkioh konieczrych badań,

rozruchów, analiz, próbo testów, itp. Niezbędnychptzy realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganychptzez

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. c) Wypełnianie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym

nałożonych naZamawiającego, a wynikających z warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych

dokumentów formalno - prawnych stanowiących załąaanik do projektów budowlanych iprzekazywanyahprzsz Zamawiającego
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na etapie realizacji d) Uaktualnienia dokumentów formalno-prawnych, w przypadku ufiaty plzezte dokumenty ważności lub

uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do realizacji i ukończenia robót - w przypadku takiej konieczności. e)

Uzyskania w imieniu Zarnawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji robót. 2)

Podstawowę wymagania dotycące robót: a) Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywaó znaleĘtą

starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa' zasadami współczesnej wiedzy

technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. b) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji

przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadaó, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do

obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie zart. 10 Ustawy zdnia7 lipca1994 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 uzytkownikiem

szczegółowego planu wykonania robót.Z uwagi, na fakt,iŻroboty wykonywane będą w czynnym obiekcie Wykonawca

zobowiązany jest tak zaplanowaó roboty' aby w pełni zabezpieczyć plac budowy w formie wygrodzenia terenu robót oraz

zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. Wszelkie kwestie zvłiązane z ustaleniami dotyczącymi korzystania z

terenu w zakresie możliwości zapewnienie dojazdu na plac budowy należy uzgadniaó zUĘtkownikiem obiektu. d) Wykonawca

jest odpowiedzialny za jakośó wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody !Żyte przy

budowie orazzt ich zgodnośó z Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikacją Technicarą i poleceniami Inspektora

Nadzoru. e) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanychzrealizacjązamówienia określa wńr umowy stanowiący

załącznik nr 6 do slwz. 0 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotycące bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia: Wykonawca zgodnie zRozpotądzeniem MinistraInfrastruktury zdnia26 częrwca2002r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki' tablicy informacyjnej oraz ogłoszeniazawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia zobowiąułny jest do oznakowania miejsca budowy poprzezwystawienie Tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zgodnego zww. rozporządzeniem 7. Równoważnośó materiałów: 1) W projektach budowlanych, wykonawczych mogą

występować naz*ły własne, znaki towarowe lub byó podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one

wiąŻące i można dostarczyó elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niŻ parameĘ urządzeil, czy

materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie kosĄ wynikające zróżnic pomiędzy urądzeniami

zapĄektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot,,równoważne'' o^|acza możliwość uzyskania efektu założonego

przezZamawiającego za pomocą innych romńązańtechnicarych popruezdopuszczenie ofert opartych na równoważnych

ustaleniach. 2)Zanawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów iurządzeń niż podane w dokumentacji pĄektowej pod

warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologiczrych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji.

W takiej sytuacji Zmawiający wymaga złoŻęnia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę

materiały iurądzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiĄ równoważne do ofeĘ załączy dane techniczne

pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i

jakościowym wrazzoświadczeniem producenta że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w

dokumentacji co do celu jego prizeznaczenia. 3) oferent uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz

uzgodnienia wynikające ze zmiany navądzenia lub rozwiązania równowaźne w tym poniesie pełne kosĄ wynikające ze

wszelkich zmian. 4) Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urądzenia lub materiału

oruzzałączsnie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna,karta

katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wrazz charakterystyką pracy utądzeft

ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 5) Zamawiający nie wyraża zgody, aby

proponowane urądzenia równoważne były prototypami lub urądzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to

urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizswanych obiektach (podać obiekty w których znstĘ zamontowane oraz rok

realizacji) przez okres nie krótszy niżZ |ata. Zamawiający zastrzęBa sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania
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urządzeniarównowaźnego pracującego na wskazanym obiekcie. oferent przedstawiając rozutiązaniarównoważne nie może

naruszyó praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla

realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. 6)

Zamawiający wymagaó będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z

opracowanym projektem, szczególnie w zakresie, kosztów eksploatacji, niezawodności dńałania, Wykonawca musi mieÓ

świadomość, iż możliwośó zastosowania vządzeńrównoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi

parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz akceptacji

projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego. 7) Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowej i

SST przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfrkacji technicznych i systemów referencji

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust' 3 Ustawy Pzp, dopuszczarozvłięaniarównowaźne opisywanym.

Ilekroć mowa w dokumentacji projektowej i SST o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach

technicznych i systemach referencji technicznych należry rozumieć |żZamawiający dopuszczarozvłiązania równoważne. W

zvtiązku z powyŻszym Wykonawcy mogą składać ofeĘ równow uime w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w

sIWz - zgodnie z art.30 ust. 5 Ustawy Pzp' 8. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

Załączniknr7-Dokumentacjaprojektowa-Branżnbudowlana Załączniknr8-Dokumentacjaprojektowa_Branżaelektryczna

Załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru RobótZałącmik nr l0 - Przedmiary 9. Zamavłiający stosownie

do art' 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umolvy o pracę osób wykonujących następujące

czynności w zakresie rcalizacji zamówienia tj: wykonywanie robót ziemnych, montażowychn budowlanych, jeżeli wykonywanie

tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

10. obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca zobowiązany jestzawrzsó w każdej umowie o

podwykonawstwo stosowne zapisy zobowipujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących

wskazane czynności. ll. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie

tego obowiązkv ptzez zamawiającego zawarto we wzarze umowy.

II.5) Glówny kod CPV: 4521222l-|

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45340000-2

+5223800-Ą

,4928310-4

II.6) Calkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wąrtości ząmówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadlw umów ramowych lub dynamicznego systemu zalcłpów _ szacunkowa cąłkowita malrsymalnawartość w całym

olresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zalalpów)

II.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.67ust.1pkt6i7lubwań.134ust.6pkt3ustawy

Pzp: Tak

określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67
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ust. l pkt 6lub w art.134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp:Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o którychmowaw art.67 ust.

l pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego.

II.8) okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na

który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: /uÓdniach:

lub

data rozpoczęciaz lub zakończenia: 2020-12-18

II.9) Informacje dodatkowe: -

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,@'.EIMWM
I TECHNICZNYM

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalnoŚci zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów

określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe -

III.1.2) Sytuacja linansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,

Informacje dodatkowe -

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: Warunek spełni wykonawca który: B udokumentuj e,iżzrealizawał w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w ramach

jednej roboty budowlanej monta:ż piłkochwytów o wysokości min. 6 m i wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto; wrazz

załączeniemdowodów określających czy te roboty budowlane zostaĘ wykonane należycie, w szczególności informacji o tym

czy roboty z-ostaĘ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, pray czym dowodami, o

których mowa' są referencje bądźinne dokumenty wystawione przez podmiot, narzeczktórego roboty budowlane były

wykonywane, ajeżeli z uzasadnionej przycłyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych

dokumentów - inne dokumenty, Zamawiający vnawarunek za spełniony na podstawie analiry złoŻonego oświadczenia

Wykaz wykonanych robót budowlanych oraz załączonych dowodów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), przynamniej jeden z wykonawców musi wykazal spełnienie powyższego warunku

samodzielnie. E dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ogtaniczsń (lub posiadająca odpowiadające im (równoważne) uprawnienia

budowlane, które zostaĘ wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Zamawiający uzna warunek za

spełniony na podstawie ana|izy złożanego oświadczenia. Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać

uprawnienia budowlane zgodnie zrstawazdnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Q.t.Dz.U.22016 r. poz.290 ze ml) oraz

rozporądzeniem Ministra Infrastruktury i Roałoju z dnia llwrześnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie @z. U. z20l4 r. poz.lŻ?8) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostĄ wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko

wymienione powyżej pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień. E wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia m ogąwykazać, Że łącznie spełniają warunek Rozdz. 5 ust.l pkt 2lit. a,tired2
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Zarnawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wruzzinformacją o kwalifikacjach zawodowych

lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: -

Irr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

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

IIl.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art,24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający

przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt l
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 SPEŁNIAWARUNKI UDZIAŁUW PosTĘPowANIU oRAz
SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

oświadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwIADcZEŃ LUB DoKUMENTÓw, sKŁADANYCHPRZBrwYKoNAwcĘ w PosTĘPowANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGo w CELU PoTWIERDZENIA oKoLIczNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w
ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

l) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzaj ącego, że wykonawca nie zalegazopłacaniem

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zavłarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie naraty zaleglych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (po wezwaniu) 2)

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecmych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, Że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert,

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca z-awarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uryskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zalegĘchpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (po

wezwaniu) 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24

ust. 5 pkt l 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 ustawie zdnia12 stycznia l99l r. o podatkach i opłatach

lokalnych (Dz. U. 22016 r. poz.716);
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ilI.s) wYKAz oŚwIADczEŃ LUB DoKUMENTÓw srł,łoANYcH PRZEzwYKoNAwcĘ w PosTĘPowANIU
NA wEzwANIE zAMAwIAJAcEGo w CELU POTWIERDZENIA oKollczNoŚcl, o KTÓRYcH MowA w
ART.25 UST. l PKT l USTAWY PZP

ilI.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU:
l) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upĘwem terminu składania ofert,

a jeŻeli okres prowadzęniadziałalności jest krótszy - w tym okresie, wrazzpodaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, narzeczktórych roboty te zostaĘ wykonane, zzałączsniem dowodów określających czy te roboty budowlane

znstaĘ wykonane naleĘcie,w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa' są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, narzeczktórego roboty budowlane były wykonywane , a jeŻeli z uzasadnionej prnyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wńr wykazu znajduje

się w Załączniku nr 3 do SWIZ. 2) wykazosób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicanego v]taz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doŚwiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywany ch przeznie czynności (zakres musi potwierdzać spełnienie

odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 ust. l pkt 2) lit' ctket2,3, 4 sIwZ) oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.. Wzór wykazu znajduje się w Zał. nr 4 do SWIZ.

III.5.2) w ZAKRBSIE KRYTERIÓw snlnxc.lr:

III.6) wYKAz oŚwIADCzEŃ LUB DoKUMENTÓw SKŁADANYcH PRznzwYKoNAwcĘ w PosTĘPowANIU
NA wEzwANIE zAMAwIAJAcEGo w CELU POTWIERDZENIA oKoLIczNoŚcI, o KTÓRYcH MowA w
ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

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

1) Formularz ofeĘ 2) Zobowiązafie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (eżeli doĘcry) 3) Pełnomocnictwa (eżeli
dotyczy) 4) Pełnomocnictwo dla lidera konsoĘum (eżeli dotyczy) 5) Kosztorys ofertowy sporądzony na podstawie

przedmiarów robót(załącznik nr 10 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) OPrS

N.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania ka'Żdy Wykonawca zobowiązany jest wnieśó wadium w wysokości 3 000,00 zł
(słownie: trzy Ęsiące złoĘch) 2. Wykonawcamożęwnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.

6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, zĘm że poręczenie kasy jest 7aws?.e poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy zdnia9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z2O07r.Nr 42, poz. 275 ze zm;.3.

Wykonawca zobowiązany jest wnieśó wadium przed upĘwem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należry wnieść

przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 70 9226 oo05 0024 5238 2o0o 0130 z
podaniem tytułu: ,,Wadium - ogrodzenie terenu boiska oraz montaż piłkochwytów i bramek przy Szkole Podstawowej w
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Stojadłach'' 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin

uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6' W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium naleĘ złoĘć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie

ZamawiającegoUrąd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki w kancelarii pok. l02, a

kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem naleĘ załączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w

terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie ofeńy na podstawie art. 89 ust. l pkt 7b ustawy Pzp

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

Nie

Należry podać informacje na temat udzielania zaliczpk

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

Nie

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

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferĘ wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się Ęlko z jednoczesnym złożpniem ofeńy zasadniczej:

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konlałrencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramow a b ędzie zaw artai

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

9 zl3

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na któĘ będą zamieszczone dodatkowe informacje dotycące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe:

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

elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złoŻonychkatalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofeń w ramach

umowy ramowejĄnamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetąrg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem)Nie

Należy podać adres strony intemetowej, na któĘ aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartoŚci będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki będzie termin ich
udostępnienia:

Informacje doĘczące przebiegu aukcji elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘcące wykorzystywanego sprzętu elektroniczne go, rozvłiązaiti specyfikacji technicznych w zakresie połączeil:

Wymagania dotyczące Ęestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich hwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,którzy nie złoĘlinowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria
lz" "r"

Cena brutto ofeĘ - KC
loo,oo

Dodatkowy okres gwarancji - rc|ło,oo

Iv'2'3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetargnieograniczony)

l0z13
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IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, diarog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidzianyjest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należry podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurenryjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstaw ili rozvłiązania stanowiące
podstawę do składaniaofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należry podaó informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

Iv.3.3) Informacje na t€mat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie ofeĘ:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby 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 któĘ jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicarej:

Wymagania doĘczące Ęestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w łm wymagania techniczne urądzeń
informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tYm określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas tnryania:
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Wykonawcy, którzy nie złoĘlinowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicarej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
albo ogólne warunki umowy' albo wńr umowy:

Wymagania dotyczące zabepieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert5 na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian orazwarunki wprow adzenia ztrlian:
3' Zamawiający przewiduje możliwośó dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złoŻonejoferty w
następującym zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy - na skutek: a) przedłuż.ającej się procedury o udzielenie
zamówienia publicznego o okres przedłuŻenia,b) przestojów i opóźnień zawinionych przezZamawiającego, o okres przesĘów i
opóznień' c) działania siĘ wyższej ' skrajne warunki pogodowe , klęski żywiołowe, stĘki itp., o okres działaniasiĘ wyższej, d)
wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie byĘ w stanie przewidzieó,pomimo zachowania nale:{tej staranności, o
okres wystąpienia tych okoliczności, e) wystąpienia opóznień wynikających z konieczności przeprowadzenia uzgodnień
prawnych |ub technicznych orazpozyskania dokumentów formalno - prawnych od organów administracji publicznej o ten okres,
f) wprowadzenie znian w stosunku do dokumentacji pĘektowej w zakresie wykonania robót zamiennych, w sytuacji
usprawnienia procesu inwestycyjnego, bądź usunięcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu
uzytkowego o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej, g) w prrypadku udzielenia robót podobnych o
których mowa w art' 67 ust l pkt 6 ustawy Pzp o ile ich wykonywanie ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, h)
zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp. w szczególności odmienne od przyjętych w
dokumentacji pĄektowej warunki terenowe oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów
budowlanych' 2) wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany,a. stawki podatku od towarów i usług;
b' wysokości minimalnego wynagrodzen ia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia l0 puździemika2})Z r.o minimalnym wynagrodzen iu zapracę; c' zasadpodlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społecane lub zdrowotnejeżeli
zmiany te będą miaĘ wpływ na koszĘ wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu
art' l44 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wymaga zawarciaaneksu do niniejszej umowy: l) zmiana danych zułiązanych
z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmianadokumentów potwierdzających
uregu|owanie płatności wobec podwykonawców); 2) zmiany danych teleadresowych, zrniany osób wskazanych do kontaktów
miedzy Stronami; 3) zmiany kierownika budowy na innego spełniającego wymagania określone w niniejszej SIWZ - w
uzasadnionym przypadku

rv.6) TNFoRMACJE ADMTNTSTRACYJNE
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Iv.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (eżeli dotyczy)
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:

Data: 2020-ll-23, godzina: I 0:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przelargnieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazaó powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu

> polski

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

Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które
miaĘ być przeznaczone na slinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

@ĄCZNIK I - nronnłłcm o Ścrowycrr
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