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

Leszno: Przebudowa nawierzchni chodników na terenie Centralnej Szkoły
Szybowcowej w Lesznie
Numer ogłoszenia: 89397 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj.
wielkopolskie, tel. 65 5298100, faks 65 5298131.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni chodników na terenie Centralnej
Szkoły Szybowcowej w Lesznie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
robót rozbiórkowych istniejących chodników, robót ziemnych związanych z pogłębieniem koryta oraz ułoŜeniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni parkingu przed siedzibą CSS Leszno oraz chodnika biegnącego od siedziby CSS w stronę
Hangarów w technologii nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych zgodnie ze sporządzoną uproszczoną
dokumentacją techniczną oraz zakresem robót przedstawionym w załączonym do SIWZ kosztorysie ofertowym..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 25.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. KaŜdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł, słownie: jeden tysiąc
złotych 00/100 2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach
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bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pienięŜnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium w formie pienięŜnej naleŜy
wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z
dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za
zgodność z oryginałem naleŜy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
naleŜy wnieść poprzez złoŜenie oryginałów odpowiednich dokumentów w kasie Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15.
Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz pokwitowaniem złoŜenia oryginału w kasie Urzędu Miasta
Leszna, naleŜy dołączyć do oferty. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na kaŜde pisemne Ŝądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być
wniesione przed upływem terminu składania ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli w podanym
terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt 13. 10. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.
Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9,
jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po jego stronie. 14.
Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy
Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stanie się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 15. Wadium wniesione w pieniądzu,
Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wniesione w formie pieniądza na rzecz zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co
najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych
drobnowymiarowych o powierzchni nie mniejszej niŜ 800 m2.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca będzie dysponował min. 1 osobą z uprawnieniami
do kierowania robotami branŜy drogowej. Osoby te muszą posiadać aktualne uprawnienia budowlane
wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623) lub równowaŜne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla
poszczególnych branŜ i - jeŜeli jest to wymagane - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność
kredytowa) w wysokości 100.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie moŜe być
niŜsza niŜ 1.000.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:



wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;



wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
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środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami
których będzie dysponował wykonawca:



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:



oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;
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III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z
udziałem podwykonawców (załącznik nr 6). W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem
podwykonawców wówczas do oferty naleŜy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 pkt 2 i 3 odpowiednio do
złoŜonego oświadczenia; b) jeŜeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, iŜ będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złoŜenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających
swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia; c) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: - wystąpienia istotnych braków lub
błędów w dokumentacji projektowej, równieŜ tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
zamawiającego lub wykonawcę, jeŜeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, - wystąpienie robót dodatkowych lub
zamiennych, od których wykonania jest uzaleŜnione wykonanie zamówienia podstawowego, - wystąpienia siły wyŜszej np.
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie moŜna było przewidzieć, w
szczególności zagraŜającego bezpośrednio Ŝyciu lub zdrowiu ludzi lub groŜącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach, - z powodu działań osób trzecich uniemoŜliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją
winy którejkolwiek ze stron, - wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót, - przekształcenie lub zmiana siedziby
którejkolwiek ze stron umowy, - zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w
umowie, - dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, - zajdą inne okoliczności niezaleŜne od Wykonawcy, których nie moŜna było przewidzieć w dniu
zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.leszno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego pok. nr 30.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2013 godzina 09:00,
miejsce: siedziba Zamawiającego pok. nr 30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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