Warszawa: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY
W SYSTEMIE PARKUJ I JED W MIEJSCOWO CI TERESIN
Numer ogłoszenia: 38804 - 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowi zkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Mazowieckie , ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 022 59 79 100, faks 022 597 92 90, 022 597 96 03.
•

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.zamowienia.mazovia.pl; bip.teresin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: BUDOWA PARKINGU DLA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY W
SYSTEMIE PARKUJ I JED W MIEJSCOWO CI TERESIN.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest budowa parkingu dla samochodów osobowych, budki parkingowej oraz wiaty na
rowery w systemie Parkuj i jed w miejscowo ci Teresin. Zakres realizacji obejmuje: a) budow
parkingu na 55 miejsc postojowych w Teresinie w ramach systemu Parkuj i jed w miejscowo ci
Teresin (stacja kolejowa Teresin - Niepokalanów), b)budow budki parkingowej od strony wjazdu
głównego wraz z instalacj elektryczn i wodno-kanalizacyjn , c)budow wiaty na rowery,
d)budow ogrodzenia panelowego które b dzie wyposa one w dwie bramy (wjazdow - przesuwn
oraz rozwieraln dwuskrzydłow przy wyje dzie awaryjnym), e)monta tablic i znaków
informacyjnych, f)budow kanału deszczowego (kanalizacja deszczowa), g)budow przył cza
wodoci gowego wł czonego do istniej cej sieci wodoci gowej, h)wykonanie sieci o wietleniowej
oraz zainstalowanie monitoringu, i)zamontowanie instalacji kontroli dost pu. 2. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia stanowi zał cznik nr 2 do specyfikacji. W jego skład wchodz : a)projekt
budowlano - wykonawczy (5 tomów), b)projekt budowlano - wykonawczy przebudowy zjazdu
publicznego z ulicy Torowej w m. Teresin - Niepokalanów na działk nr 195.2, c)projekt docelowej
organizacji, d)przedmiary robót (przedmiar robót zagospodarowania terenu, budki parkingowej,
wiaty na rowery, ogrodzenia, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wod- kan,
przył cza wody i zieleni; przedmiar robót: sieci elektryczne parkingu; przedmiar robót budowy placu
postojowego oraz przebudowa zjazdu) e)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania
terenu, budki parkingowej, wiaty na rowery, ogrodzenia; Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych przył czy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych cz

drogowa) Fkoncepcja

wykonania robót polegaj cych na wybudowaniu parkingu w systemie Parkuj i jed na terenie
województwa mazowieckiego w miejscowo ci Teresin zgodnie ze sztuk budowlan i technologi
wykonania..
II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupełniaj cych: tak.
•

Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówie uzupełniaj cych

•

Zamawiaj cy przewiduje mo liwo

udzielenia zamówie uzupełniaj cych w wysoko ci do

30% warto ci robót podstawowych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 45.22.33.00-9, 45.21.33.12-3, 45.11.12.91-4,
45.34.20.00-6, 45.23.13.00-8, 45.23.24.60-4, 45.33.20.00-3, 45.23.21.00-3, 45.33.00.00-9,
45.31.00.00-3, 45.31.61.10-9, 45.31.62.10-0.
II.1.6) Czy dopuszcza si zło enie oferty cz

ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si zło enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi cach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy

da od Wykonawców wniesienia wadium w

wysoko ci: 12.000,00 PLN. ( słownie: dwana cie tysi cy złotych, 00/100) Wadium wnosi si przed
upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

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

Zamawiaj cy uzna warunek za spełniony je eli Wykonawca w okresie ostatnich pi ciu
lat, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie, wykonał co
najmniej: jedno zamówienie obejmuj ce wykonanie robót budowlanych polegaj cych na
budowie b d przebudowie dróg, parkingów, ulic lub chodników, swoim zakresem
obejmuj ce w szczególno ci uło enie kostki brukowej o ł cznej powierzchni nie mniejszej
ni 1200 m2 . o warto ci nie mniejszej ni 500.000,00 złotych brutto (słownie: pi

set

tysi cy złotych brutto).
•

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

Zamawiaj cy uzna warunek za spełniony je eli Wykonawca wyka e si
dysponowaniem osob : 1) Kierownik budowy, minimalne wymagania: uprawnienia w
specjalno ci drogowej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
kierowania robotami w zakresie odpowiadaj cym przedmiotowi zamówienia wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pó n. zm.); aktualne za wiadczenie o wpisie na list wła ciwej izby samorz du
zawodowego.

•

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

Zamawiaj cy uzna warunek za spełniony je eli Wykonawca wyka e, e posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno ci
zwi zanej z przedmiotem zamówienia za jedno i wszystkie zdarzenia na kwot minimum
500 000 zł.

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w
post powaniu, nale y przedło y :
•

wykaz robót budowlanych w zakresie niezb dnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i do wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
post powaniu, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonania oraz zał czeniem
dokumentu potwierdzaj cego, e roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo uko czone

•

wykaz

osób,

które

b d

uczestniczy

szczególno ci odpowiedzialnych za

w

wykonywaniu

zamówienia,

wiadczenie usług, kontrol

w

jako ci lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,

do wiadczenia

i

wykształcenia

niezb dnych

dla

wykonania

zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj o
podstawie do dysponowania tymi osobami
•

o wiadczenie,
posiadaj

e osoby, które b d

uczestniczy

w wykonywaniu zamówienia,

wymagane uprawnienia, je eli ustawy nakładaj

obowi zek posiadania

takich uprawnie
•

opłacon

polis , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy,

e

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej
działalno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia
•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nale y przedło y :
•

o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z wła ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni

6 miesi cy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

•

aktualne

za wiadczenie

wła ciwego

naczelnika

urz du

skarbowego

potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub za wiadczenie,
e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty
zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu wystawione nie wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
•

aktualne za wiadczenie wła ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj ce, e wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie,

e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji
wła ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni

3 miesi ce przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania
potwierdzaj cy, e:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci - wystawiony nie wcze niej
ni

6 miesi cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo

e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji
wła ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie - wystawiony nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza si mo liwo

ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi 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: najni sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zamowienia.mazovia.pl; www.bip.teresin.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo na uzyska pod adresem: Gmina Teresin,
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu lub ofert:
24.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejscem składania ofert jest Urz d Gminy w Teresinie, ul.
Zielona 20, Teresin, pok. nr 7 (sekretariat).
IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz
niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by przeznaczone na
sfinansowanie cało ci lub cz

ci zamówienia: nie

