Gmina Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
tel. 76 74 00 200, faks 76 74 00 201

Ścinawa, dnia 28 kwietnia 2017 r.
IR.7013.1.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro
pn.: „Montaż trybun stadionowych w Dziewinie i Wielowsi”

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
Strona internetowa: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/
Adres poczty elektronicznej: urzad@scinawa.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień o podobnym charakterze do 25 %
wartości zamówienia podstawowego.

III. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na montażu:
1) systemowej trybuny stadionowej na boisku sportowym w Dziewinie,
2) trzech systemowych trybun stadionowych na boisku sportowym w Wielowsi.
2. Adres inwestycji:
1) dz. nr 324 obręb Dziewin, gmina Ścinawa,
2) dz. nr 182 obręb Wielowieś, gmina Ścinawa.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Trybuna stadionowa w Dziewinie:
 ściągnięcie warstwy humusu- do głębokości 0,1 m poniżej poziomu terenu,
 wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10 cm- 63 m2,
 wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 0-32,5 mm o grubości 15 cm- 63 m2,
 ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm w kolorze szarym- 63 m2,
 montaż systemowej trybuny stadionowej prefabrykowanej o pojemności
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100 miejsc siedzących.
2) Trybuny stadionowe w Wielowsi:
 ściągnięcie warstwy humusu,
 wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe- 40 x 40 x 80 cm,
 wykonanie stóp fundamentowych betonowych- 40 x 40 x 80 cm,
 wykonanie podsypki piaskowej o grubości 20-30 cm pod nawierzchnie
utwardzone- 135,60 m2,
 ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm w kolorze szarym- 135,60 m2,
 montaż trzech systemowych trybun stadionowych prefabrykowanych
o pojemności 50, 50 i 100 miejsc siedzących.
3) Z montażu trybun wyłączone jest skręcanie połączeń śrubami- montaż siedzisk. Prace
te zostaną wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców.
4) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą
załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujący warunek:
1. Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterze i złożoności
porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca ma obowiązek wykazania realizacji w okresie ostatnich pięciu latach przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia, a jeśli okres działalności jest
krótszy to w tym okresie:
 1

zadania

w zakresie

montażu

trybuny

stadionowej

o pojemności

min. 100 miejsc siedzących
lub
 2 zadań w zakresie montażu trybuny stadionowej o pojemności min. 50 miejsc
siedzących.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu:
 wykaz doświadczenia wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
oraz podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane– zgodnie
z załącznikiem nr 2,
 dowody (poświadczenia lub inne dokumenty) dotyczące najważniejszych robót
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące,
czy zostały wykonane zgonie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
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ukończone.

VI. Kryteria oceny oferty
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego
rozpatrywania jeżeli:
a. oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem;
b. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i ich wagą:
1) Cena brutto- kryterium K1- waga 60 %
𝐾1 =

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑜ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔𝑎𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑒
∗ 60
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

2) Termin realizacji zadania- kryterium K2- waga 40 %
𝐾2 =

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑦 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑠𝑝𝑜ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑝𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔𝑎𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑒
∗ 40
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

3. Opis kryterium cena brutto:
1) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia,

uwzględniając

cały

zakres

przedmiotu

zamówienia wskazany

w niniejszym zapytaniu oraz projekcie umowy.
2) Podaną w Formularzu Oferty cenę brutto przyjmuje się jako cenę ryczałtową,
niezmienną w trakcie trwania umowy i obejmującą podatek od towarów i usług.
3) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia.
4) Cenę ryczałtową brutto należy wpisać w załączniku do niniejszego zapytania,
tj. Formularz oferty.
5) Cena ryczałtowa brutto musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
6) Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach
obcych.

4. Opis kryterium termin realizacji zadania:
1) Termin realizacji obejmować powinien wszelkie działania jakie należy wykonać
przed upływem terminu wskazanego w ofercie.
2) Termin realizacji nie może być krótszy niż 21 dni i dłuższy niż 90 dni. Jeżeli termin
realizacji będzie krótszy niż 21 dni lub dłuższy niż 90 dni oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona.

5. Ocena oferty = K1 + K2
GMINA ŚCINAWA, RYNEK 17, 59-330 ŚCINAWA

3

VII. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, 59-330 Ścinawa, Rynek 17, do dnia
17 maja 2017 r. do godziny 13.00.
2. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie odesłana do nadawcy.
4. Oferty powinny być składane w nieprzeźroczystym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym
jego przypadkowe otwarcie, opisanym w sposób następujący:
Dane Wykonawcy
Dane Zamawiającego
Oferta na:
„Montaż trybun stadionowych w Dziewinie i Wielowsi”
……………………………………………………
Nie otwierać przed 17 maja 2017 r. godz. 13:15

VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17 maja 2017 r. o godzinie 13:15 w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa,
Rynek 17, 59-330 Ścinawa.

IX. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy
1. Postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy w przypadku okoliczności,
których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują, że jej realizacja na warunkach
w niej zawartych nie będzie możliwa przez m. in.:
a. wystąpienie robót dodatkowych, jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres
uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
b. ponadprzeciętne trwanie procedur administracyjnych, mające wpływ na termin wykonania,
co nie wynika z winy Wykonawcy,
c. wstrzymanie robót lub przerwę w realizacji robót powstałą z przyczyn zależnych od
Zamawiającego,
d. wystąpienie sytuacji, gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do
realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,
e. wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi
Normami i sztuką budowlaną,
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f.

przedłużające się roboty obce (roboty wykonane na terenie budowy przez podmioty nie
związane z robotami drogowymi),

g. siłę wyższą,
h. zmianę

zakresu

planowanej

inwestycji

niewynikającą

z

winy

Zamawiającego

oraz Wykonawcy.

X. Wadium
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset
złotych 00/100).
2. Wadium musi zostać wniesione najpóźniej do dnia otwarcia ofert do godz. 13.00.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy na konto 52 8669
0001 2035 0351 9390 0005.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt. 6 niniejszego
rozdziału- wadium (oryginał dokumentu) należy złożyć w Punkcie obsługi mieszkańców –
w przypadku przesyłania oferty pocztą wadium należy przesłać w oddzielnej przesyłce
z oznaczeniem: WADIUM PRZETARGOWE do postępowania pn.: „Montaż trybun
stadionowych w Dziewinie i Wielowsi”.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu na konto Zamawiającego przyjmuje się, że zostało złożone
w terminie, jeżeli w dniu składania ofert do godz. 13.00 zostało przelane na konto
Zamawiającego (należy dołączyć potwierdzenie przelewu do oferty lub złożyć w Punkcie
obsługi mieszkańców).
6. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu – wpłaca się przelewem na rachunek: 52 8669 0001 2035 0351 9390 0005,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w 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.
7. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
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1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto (wartości
umowy).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w jednej z n/w form:
1) pieniądzu - nr konta 52 8669 0001 2035 0351 9390 0005,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w 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.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w n/w formach:
1) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zamawiający nie zaakceptuje zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które zostanie
wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, jeżeli w dokumencie
będzie zamieszczony zapis odnoszący się do załączenia do wezwania do zapłaty aktualnego
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub dokumentu rejestrowego bądź założycielskiego
Beneficjenta.

XII. Wykaz załączników
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2- Wykaz doświadczenia
Załącznik nr 3- Wzór umowy
Załącznik nr 4- Dokumentacja techniczna
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XIII. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien dostarczyć wraz z ofertą
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz doświadczenia
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem zamówienia i brakiem zastrzeżeń zgodnie
z załącznikiem nr 1
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy i brakiem zastrzeżeń zgodnie
z załącznikiem nr 1
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik.
7. Wadium.

podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr IR.7013.1.2017
.................................................................
(pieczęć adresowa wykonawcy)

Formularz ofertowy
Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy,
NIP, REGON

Adres Wykonawcy

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Numer faksu

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28 kwietnia 2017 r. nr ogłoszenia
IR.7013.1.2017 na montaż trybun stadionowych w Dziewinie i Wielowsi
oświadczam, iż oferuję roboty budowlane w zakresie określonym w ogłoszeniu:
Wartość netto:
W tym za montaż trybuny w Dziewinie:
W tym za montaż trybun w Wielowsi:
Podatek VAT …….. %:
Wartość brutto:
Słownie wartość brutto:
Oferuję termin realizacji zadania …… dni od daty podpisania umowy.
Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie mam do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, iż zapoznałem się z projektem umowy i nie mam do niego zastrzeżeń.
Uważam się związany ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.
………………………………………..

………………………………………..

Miejscowość i data

Podpis upoważnionego przedstawiciele Wykonawcy

*skreślić niepotrzebne
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr IR.7013.1.2017
.................................................................
(pieczęć adresowa wykonawcy)

WYKAZ DOŚWIADCZENIA
Zadanie w zakresie montażu trybuny stadionowej
Rodzaj wykonanej roboty
budowlanej
Wartość wykonanej roboty
budowlanej
Data wykonania roboty
budowlanej
Miejsce wykonania roboty
budowlanej
Podmiot na rzecz którego
wykonano roboty budowlane
Załączniki :
……… egz. dowodów, czy roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

……………………………………….

……………………………………….

Miejscowość, data

Podpis (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)
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