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

Radom: Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia w ramach zadania Budowa
zadaszonej trybuny na stadionie przy ul. Struga w Radomiu
Numer ogłoszenia: 240941 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Narutowicza 9, 26600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3851001, faks 048 3851003.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.radom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki
Samorządu Terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i
wykonanie zadaszenia w ramach zadania Budowa zadaszonej trybuny na stadionie
przy ul. Struga w Radomiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia w ramach zadania Budowa
zadaszonej trybuny na stadionie przy ul. Struga w Radomiu. Zamówienie dotyczy
wybudowania wraz z opracowaniem projektu technicznego zadaszenia na terenie

Stadionu przy ul. Struga 63 w Radomiu. Trybuny są odkryte, usytuowane na wale
ziemnym z dwóch stron boiska piłkarskiego. Obiekt całkowicie ogrodzony.
Podstawowe parametry stadionu: powierzchnia terenu - 25.000,00 m2 powierzchnia
boiska - 8.000,00 m2 Należy zaprojektować zadaszenie jednego sektora trybun (min.
250 miejsc siedzących ) stadionu zgodnie ze szkicem sytuacyjnym stanowiącym
załącznik nr 1 do Programu funkcjonalno - użytkowego lub zadaszenie min 250
miejsc siedzących w innym układzie np. zgodnie ze szkicem stanowiącym załącznik
nr 1A do Programu funkcjonalno - użytkowego. Zamawiający wymaga aby
zadaszenie obejmowało min.6 rzędów miejsc siedzących. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załącznik Nr 1 do SIWZ - Program
funkcjonalno - użytkowy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.21.00-2, 44.00.00.00-0,
45.26.00.00-7, 45.10.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.03.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy
tysiące złotych). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

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 z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium
w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank: Pekao S.A. II
O/Radom Nr rachunku: 89 1240 3259 1111 0010 1245 1107 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
należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej wadium dołączonej do oferty. 7. Nie
wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta
zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Zwrot wadium nastąpi
zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.
1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po
jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do
złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór
oświadczenia.Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero
- jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia
wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub
jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do
złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór
oświadczenia.Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero
- jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia
wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub
jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do
złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór
oświadczenia.Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero
- jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia
wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub
jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie,

w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi dysponować osobą/mi zdolną/mi do wykonania
przedmiotowego zamówienia posiadającą/mi uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania (wzór stanowi
Załącznik Nr 5 do SIWZ) w specjalnościach: a) architektonicznej lub
konstrukcyjno- budowlanej . Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty oświadczenie o posiadaniu takich uprawnień oraz oświadczenie
o posiadaniu aktualnego zaświadczenia, wydanego przez właściwą
izbę samorządu zawodowego Wystarczającym powodem do
wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do
złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór
oświadczenia.Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero
- jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia
wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub
jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.

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 spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 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 dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami




oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia




aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, że:


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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - wzór
oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie
dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane
za zgodność z oryginałem przez te podmioty.3. Pełnomocnictwo (składają
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Brak w ofercie ww.
załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowić będzie
podstawę odrzucenia oferty.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1.
Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej
oferty są możliwe jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla
Zamawiającego, np. w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe,
nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub
technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego lub gdy podczas
wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania
dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one,
że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją
projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę
w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.2. Zmiany do umowy mogą dotyczyć:1)
wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:a) jeżeli dla należytego wykonania
zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części
robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy opisane w
jej § 5. Podstawę dla zaniechania robót lub robót zamiennych stanowić może jedynie
protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części
robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez
wykonawcę , w tym kierownika budowy, zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w
razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o
zasadności dokonania zmian w dokumentacji,b) w przypadku zmiany ustawowej
stawki podatku VAT,2) terminu wykonania zamówienia:a) jeżeli wykonanie robót
zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub
konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga
dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy,b) jeżeli wykonie zamówienia
dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,c) na skutek
okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.mosir.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji; 26-600 Radom ul. Narutowicza 9, sekretariat,
tel. (0 48) 385 10 00 w godz. 8 - 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 29.11.2012 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul. Narutowicza 9, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

