Ogłoszenie nr 507230-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.
Gmina Jedlińsk: Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole podstawowej w Bierwcach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać 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 przypadku 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 Jedlińsk, krajowy numer identyfikacyjny 670223764, ul. ul.
Warecka 19 , 26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 213 087, e-mail
jedlinsk@jedlinsk.pl, faks 483 213 021.
Adres strony internetowej (URL): www.jedlinsk.pl

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.jedlinsk.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.jedlinsk.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188.), osobiście , za pośrednictwem kuriera,
Adres:
Urząd Gminy w Jedlińsku ul. Warecka 19,26-660 Jedlińsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu przy
Publicznej Szkole podstawowej w Bierwcach
Numer referencyjny: ZP.271.01.2019
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
Oferty 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, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: „Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole
podstawowej w Bierwcach” Jest to część IV zadania pod nazwą: „Budowa Sali gimnastycznej
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie. Budowa boiska piłkarskiego,
wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej i prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą
przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli, budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego,
bieżni okrągłej i prostej zakończonej skocznią do skoku w dal i trójskoku, miasteczka ruchu
drogowego i placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach oraz
budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole podstawowej
w Bierwcach” Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej Przedmiotem inwestycji jest Zagospodarowanie terenu (działka nr
ew. gruntu 739/3) w msc. Bierwce gm. Jedlińsk Inwestycja polegać będzie na wykonaniu
utwardzenia placu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (droga wewnętrzna,
ciągi piesze, plac utwardzony) brukowej na podbudowie z tłucznia w obrzeżu betonowym i
krawężniku, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową i ogrodzeniem wokół
boiska (piłkochwyty wys. 6,00m i 4,00m), częściowe ogrodzenie terenu w systemie

panelowym malowanym proszkowo w kolorze zielonym o wysokości przęsła 1,50m na
systemowej podmurówce z bramą przesuwną ręcznie szer. 5,00, wys. 1,70 i furtką szer. 1,00
wys. 1,70m. Montażem gotowej altany ogrodowej sześciokątnej o śr. 5,0m na utwardzonej
nawierzchni z kostki brukowej, montażu ławek i koszy na śmieci. 1. Boisko wielofunkcyjne
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego o wym. 35,00x24,00m. Nawierzchnię boiska
wielofunkcyjnego należy wykonać z materiałów charakteryzujących się wysokim stopniem
elastyczności i sprężystości oraz odpornych na działanie czynników atmosferycznych i
zapewniających wieloletnią stabilność swoich parametrów. Boisko będzie składało się z
boiska do siatkówki, tenisa oraz koszykówki oraz piłki ręcznej. Spadek nawierzchni boiska
0,5% w kierunku północnym. Nawierzchnię boiska sztuczna poliuretanowa. Przewiduję się
wybudowanie dookoła boiska ogrodzenia (piłkochwyty wys 6,00m za bramkami i 4,00m
wzdłuż boiska). Przewidziano jedno wejście o szerokości 2,10m umożliwiające również
wjazd na teren boiska. Konstrukcje nawierzchni boiska wielofunkcyjnego Jako warstwę
wykończeniową przyjmuję się bezspoinową, nieprefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową
o następujących minimalnych parametrach: 1. Grubość całkowita 13mm 2. Przepuszczalność
dla wody: Tak 3. Konstrukcja nawierzchni Baza z granulatu gumowego z lepiszczem
poliuretanowym gr. 11mm Strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z
granulatem gumowym o gr. 2mm Wytrzymałość na rozciąganie: (MPa) 0,70 Wytrzymałość
na rozdzieranie: (N) >100 Ścieralność (mm) 0,09 Podbudowa - koryto grunt rodzimy - nasyp
z piasku średniego - warstwa odsączająca z piasku 10cm - warstwa konstrukcyjna tłuczeń fr
0-63mm 15cm - warstwa wyrównująca z klińca fr 1-4mm gr. 5cm - warstwa stabilizująca z
mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i spoiwa PU gr. 3,5cm
Nawierzchnia sportowa - pierwsza warstwa grubości 11mm- EPDM - druga wierzchnia
warstwa poliuretanowa kolorowa wykonana metodą natryskową, gr. 2mm. Wykonanie ściśle
wg wytycznych producenta i Karty Technicznej produktu. Boisko ograniczone będzie
obrzeżami 100x30x8cm w kolorze szarym, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
osadzonych na ławie betonowej z oporem beton B10. Kolorystyka boiska: - czerwone - linie:
niebieskie dla boiska do koszykówki, żółte dla boiska do siatkówki, białe dla boiska do tenisa,
czarne dla boiska do piłki ręcznej. Szerokość linii zgodnie z wymaganiami dla
poszczególnych boisk Konstrukcja ogrodzenia – piłkochwyty Ogrodzenie systemowe,
zlokalizowane wokół boiska poza obrzeżami. Wysokość ogrodzenia 4,0m wzdłuż boiska i
6,00m poza bramkami. - słupki stalowe o wymiarach przekroju 80x80mm, długość całkowita
5,00 i 7,00m, rozstaw słupów od 5-6,3m. W przęsłach skrajnych zastosować stężenia,
malowane proszkowo kolor zielony. - siatki osłonowe bezwęzłowe wykonane z
polipropylenu, wielkość oczka max. 5x5cm, grubość splotu 5mm, kolor zielony - elementy
mocujące siatkę do konstrukcji: linki stalowe ocynkowane, karabińczyki mocujące siatkę do
linek stalowych, haczyki teflonowe mocujące siatkę do słupów konstrukcji, śruby rzymskie.
Wyposażenie boiska - dwie tablice z obręczami i siatkami oraz konstrukcją podtrzymującą –
obudowa słupów konstrukcji z poliuretanu gr. 5cm obszytych materiałem wys. 2,00m. słupki do siatkówki i tenisa uniwersalne aluminiowe, siatka do siatkówki oraz siatka do tenisa
- bramki do piłki ręcznej o wym. 3,00 x 2,00m - trybuna gotowa trzyrzędowa na 76 miejsc
długości 14,00m i szer. 2,30m z dwoma wejściami szer. 1,00m. Konstrukcja wsporcza trybun
z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, siedziska plastikowe typu „antywandal”, kolor
siedzisk do wyboru Inwestora. Trybuna posadowiona na utwardzonej nawierzchni z kostki
betonowej gr. 6cm. 2. Siłownia plenerowa Wyposażona będzie w urządzenia z atestami i
certyfikatami odpowiadającymi bieżącym przepisom i normom. Wyposażenie siłowni
plenerowej: Zestaw nr 1- urządzenie „ Biegacz + Orbitrek wraz z pylonem – kpl.1 Zestaw nr
2 - urządzenie „wioślarz + prasa nożna” wraz z pylonem – kpl.1 Zestaw nr 3- urządzenie
„Twister/Wahadło” – kpl.1 Zestaw nr 4 – urządzenie „Wyciąg górny + Wyciskanie siedziąc”
wraz z pylonem –kpl.1 Minimalna przykładowa konstrukcja urządzeń Urządzenia modułowe

pozwalające na dowolną konfigurację dwóch urządzeń po obu stronach jednego słupa
nośnego. Pylon - nogi i główna konstrukcja nośna wykonana z dwóch stalowych rur o
przekroju Ø 90 mm, grubość 3,6 mm. Między nogami dwie blachy grubości 7 mm do
mocowania urządzeń po obu stronach. Między nogami znajdują się blachy grubości 2 mm na
których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta. Urządzenia –
konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju Ø90 mm igrubości 3,6 mm.
Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur Ø 40 mm, grubość 2mm.
Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, i pedały wykonane ze stalowej blachy
grubości 2 mm z otworami. Siedziska, pedały i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej
(nierdzewnej). Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z
gwintem metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki
kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska
kulkowe, bezobsługowe, metryczne. W urządzeniach, w których następuje uderzenie
elementu w odbojnik na skutek wagi ćwiczącego, zastosowane są sprężyny gazowe
zwalniające (amortyzatory). Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające
ochronę antykorozyjną. Siedziska, pedały i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej
(nierdzewnej). Głębokość posadowienia urządzeń 50cm-80cm poniżej gruntu. Betonowanie
betonem B10 na mokro. 3. Nawierzchnia strefy komunikacji Nawierzchnia utwardzona
wykonana z kostki betonowej wibroprasowanej (droga i plac Behaton -kolor szary, chodniki i
opaski Holland –kolor bordowy) oraz odpornej na warunki atmosferyczne, na podbudowach
zgodnie z projektem budowlanym. konstrukcję nawierzchni Droga wewnętrzna i plac
utwardzony - kostka betonowa brukowa gr. 8cm kolor szary - podsypka cem-piaskowa 3cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 10cm - podbudowa z kruszywa
łamanego 31,5/63 stabilizowanego 15cm - warstwa odsączająca z piasku średniego 15cm
Chodniki i opaska - kostka betonowa brukowa gr. 6cm kolor czerwony - podsypka cempiaskowa 3cm - grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5 MPa 15cm 4. Altana ogrodowa
drewniana, ławki , kosze na śmieci Altana ogrodowa o sześciokątna o średnicy 5,00m ,
wykonana z drewna sosnowego, suszonego, powierzchnia strugana czterostronnie, szlifowana
i frezowana, przy słupach zastrzały, dach altany pokryty gontem bitumicznym kolor do
wyboru Inwestora (brąz, bordo lub zielony. Dach z daszkiem wywiewnym. W skład altany
wchodzą: drewniana konstrukcja impregnowana dwukrotnie preparatem do drewna, słupy
nośne o wysokości 2,00m, krzyże w polach 9x9cm, stół i ławki, drewniany dach z deski, gont
oraz podłoga Ławka z oparciem – Wymiary – dł. całkowita-1,94m; wys. Siedziska-40cm;
głębokość szidziska-40cm Materiał: podstawa – stal malowana proszkowo, deski wykonane z
drewna jodłowego trzykrotnie szlifowanego i dwukrotnie polerowanego, malowane
impregnatem do drewna, bejcowane i lakierowane. Kosz na śmieci 40 litrów – Wymiary – do
uzgodnienia, Materiał: stal malowana proszkowo, kubeł z blachy, daszek z blachy, malowane
proszkowo. 5. Ogrodzenie terenu Przewiduje się wybudowanie ogrodzenia na odcinkach E-F
od strony drogi dojazdowej oraz odcinków G-H-I w systemie panelowym z podmurówką
systemową wysokość przęsła 1,50m wraz ze słupkami stalowymi zakończonymi kapturkami z
plastiku. W ogrodzeniu 1szt. furtka szer. 1,00 wys. 1,70 oraz brama przesuwna szer. 5,00m
wys. 1,70 w systemie panelowym malowane proszkowo w kolorze zielonym na odcinku E-F
oraz 1szt. furtka szer. 1,00 wys. 1,70 na odcinku G-H. 6. Pozostałe elementy
zagospodarowania terenu Po wykonaniu robót nawierzchnie nieutwardzone po wykonaniu
orki , nawiezieniu ziemi urodzajnej należy wykonać jako trawiaste. Dokonać nasadzenia
krzewów iglastych np. tuje szmaragd. Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami Polskich
Norm (PN), normami branżowymi (BN) lub odpowiednimi normami krajów EU w zakresie
przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-1
45342000-6
45220000-5
45111200-0
45212120-3
45111220-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli
wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie: a)
minimum 1 robotę polegającą na budowie zewnętrznego (pod gołym niebem) obiektu
rekreacyjnego typu np. plac zabaw, siłownia, altana itp. o wartości min. 150.000,00 (słownie
zł: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i 1 robotę polegającą na budowie boiska

wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wartości min 150 000,00 (słownie zł: sto
pięćdziesiąt tysięcy). zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli
wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej następujące osoby: a)
kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadający uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 1202.), lub
odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów
niebędących prawem krajowym, jest wpisany na listę właściwej okręgowej izby inżynierów
budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.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 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.3.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 5.4.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3.1 - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 5.4 - powyżej, zastępuje się je dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć,
złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 5.4
powyżej stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.3.2 wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, 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, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty. ( zał. nr 6 do SIWZ) Jeżeli wykonawca składa inne
dokumenty, zobowiązany jest przedstawić uzasadnione przyczyny o obiektywnym
charakterze, z powodu których nie jest w stanie przedstawić dokumentów wystawionych
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. W razie konieczności,
w szczególności gdy wykaz robót budowlanych lub dowody potwierdzające ich należyte
wykonanie budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio
do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 5.3.3. wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. ( zał. nr 7 do SIWZ) 5.3.4.
dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, wymienionych w pkt 5.3.1 – 5.3.3 w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile
wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ 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)
5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia

ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- zał. nr 5 do SIWZ, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie zamawiającego wraz z informacją z
otwarcia ofert. 7.17 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty
kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu
wykonawcy; b) Gmina Jedlińsk, ul Warecka 19, Jedlińsk 26-660 OFERTA –
„Zagospodarowanie terenu przy publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach” c) Nie
otwierać przed dniem 11.02.2019 r., do godz. 10:15.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
6.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 6.2 Wykonawca jest zobowiązany wnieść
wadium w wysokości: 15000.00 PLN 6.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
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 (Dz. U. z
2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 6.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem
na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Południowo-Mazowiecki Bank
Spółdzielczy w Jedlińsku nr konta: 06 9132 0001 0000 0433 2000 0030 z adnotacją : Wadium
na: „Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach” Zaleca się
dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 6.5 Za
skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.6 W
przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna
zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta
gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w
formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty
gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a
oraz ust. 5 ustawy. 6.7 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna,
zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub
poręczenia) na podstawie, którego będzie możliwe wymaganie zapłaty kwoty wadium. 6.8
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w
którym upływa termin składania ofert. 6.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 6.10
Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt 6.14. 6.11
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert. 6.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6.13 Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.14
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.15 Zasady wnoszenia wadium określone w
niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia
nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 6.16 Jeżeli wadium nie zostanie
wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zamawiający odrzuci ofertę na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 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 ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której 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 oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące 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 dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
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 której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
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 wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
16.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na
podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach opisanych we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-02-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału 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 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Wójt Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19,
26-660 Jedlińsk, tel/fax: 48 3213021, e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl /nazwa i adres oraz dane
kontaktowe zamawiającego/; 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie
Jedlińsk, ul. Warecka19, 26-660 Jedlińsk, kontaktować można się pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
ZP.271……..2018 pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Bierwcach” prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego; 3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1896.), a następnie
zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,; 4) podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego
z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 5) odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z w/w ustawy; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści
swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) nie
przysługuje Pani/Panu • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO. 9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 10) Pani/Pana dane osobowe będą

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat liczonych od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
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