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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/

Suwałki: Budowa stałego lodowiska sezonowego przy Szkole
Podstawowej Nr 11 w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 97860 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087
5628000, faks 087 5628098.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stałego lodowiska sezonowego przy
Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
budowa stałego lodowiska sezonowego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach. 2.Przedmiot
zamówienia obejmuje: wykonanie kanału instalacyjnego, płyty lodowiska, chodnika wokół lodowiska,
zieleni, instalacji chłodniczej oraz odwodnienia liniowego zgodnie z dokumentacją techniczną i
przedmiarem robót. Budowa lodowiska polega na wykonaniu: -kanału instalacyjnego do prowadzenia
kolektorów zbiorczych instalacji chłodniczych o głębokości od 50 cm do 70 cm licząc od dna kanału do
spodu płyty nadkanałowej (ze spadkiem w kierunku usytuowania agregatu) i szerokości 100 cm w świetle.
Ściany kanału żelbetowe wylewane grubości 20 cm, płyta denna kanału żelbetowa o grubości 15 cm,
przykrycie płytami żelbetonowymi prefabrykowanymi o grubości 8 cm. -płyty lodowiska żelbetowej grubości
14 cm o rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach 31,0 m x 21,0 m z zabetonowaną instalacją
mrożeniową na warstwach podbudowy. Wierzchnia warstwa płyty wykonana w technice suchej posypki
zatartej na gładko zaimpregnowanej preparatami z zastosowaniem utwardzaczy do posadzek betonowych i
wykończona w kolorze białym w celu ograniczenia nagrzewania płyty w okresie letnim, -choinka wokół płyty
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lodowiska o nawierzchni z kostki betonowej wokół projektowanej płyty lodowiska powiązanego z
istniejącymi ciągami komunikacji pieszej zespołu boisk sportowych i zabudowań szkolnych, -zieleni w
granicach inwestycji stanowiacej nawierzchnie trawiaste wysiewane z istniejacymi krzewami, -instalacji
chłodniczej płyty lodowiska o wymiarach modułowych 20x30 orurowaniem z rur PEHD 25x2,3 ułożonych z
użyciem grzebieni dystansowych o podziałce 80 mm. w kanale mrożeniowym wzdłuż krótszego boku
lodowiska wykonać kolektory zbiorcze dn 160x9,5 mm z izolacją np. Armaflex gr. 5 mm doprowadzających
glikol z agregatu chłodniczego. Odcinki rur orurowania pomiędzy kolektorem i płytą betonową zaizolować
np. Armaflex gr. 9 mm. -odwodnienia liniowego poprzez wykonanie przykanalików kd PCV ø 160 mm o
długości ok. 21,0 m i odwodnienia liniowego FASERFIX SUPER 100KS o długości ok. 63,0 m.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie przeprowadzenie pierwszego uruchomienia lodowiska wraz z
przeszkoleniem personelu Użytkownika. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt
budowlany oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.11-8, 45.33.12.30-7, 45.23.21.30-2, 45.31.10.00-0.
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: 20.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie
w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale 10 SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie w
sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną w okresie
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ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub
przebudowie lodowisk lub elementów o konstrukcji żelbetowej lub instalacji chłodniczej o
wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnianie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w
rozdziale 10 SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie
w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale 10 SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi
odpowiednie kwalifikacje zawodowe odpowiednie do funkcji jakie zostaną im powierzone tj: 1)
kierownikiem budowy mającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 2)kierownikiem robót mającym uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej. Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale 10 SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie
w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale 10 SIWZ
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
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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

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.Wykaz robót budowlanych wykonanych (wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający spełnienie
warunku określonego w Rozdziale 9 pkt 2 SIWZ, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 4. 2.Dowody dotyczące najważniejszych
robót wymienionych w wykazie - załączniku nr 4, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. - W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w pkt 3. - W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których
mowa w pkt 2 i 3, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały
zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
- W okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
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jakich te dokumenty mogą być składane (tj. od dnia 20.02.2013 r.) w zakresie dokumentów określonych w
pkt 3 dopuszcza się stosowanie dokumentów wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed
zmianą ww. rozporządzenia. 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli 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 Prawo zamówień
publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Lista
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
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: tak, adres strony, na której będzie
prowadzona: https://aukcje.uzp.gov.pl/
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
Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy: 1. zmiana terminu wykonania zamówienia:
- w przypadku wystąpienia warunków pogodowych które uniemożliwiają realizację zamówienia i spowodują
zawieszenie wykonywania robót, w przypadkach: a) klęski żywiołowe, b) wystąpienie nietypowych dla
klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających,
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska
niestandardowe w klimacie polskim; c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, np. niewybuchy i niewypały, wykopaliska
uniemożliwiające wykonanie robót; - przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek
konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., których
wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu
zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
- będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia
Zamawiającego w przekazaniu: a) terenu budowy, b) dokumentów budowy 2. zmiana zakresu robót w
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przypadku wykonania tzw. robót zamiennych; 3. zmiana rzutująca na wynagrodzenie: - w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT). 4. zmiana personelu nadzorującego roboty.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Suwałkach Wydział Zamówień Publicznych ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki pok. 137.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2013
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, Kancelaria Ogólna pokój nr 5.
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
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