
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zom.waw.pl

Warszawa: Budowa placu zabaw na terenie Parku Ujazdow skiego

Numer ogłoszenia: 47519 - 2016; data zamieszczenia: 28. 04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Oczyszczania Miasta , Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 22 277 04 70, faks 22 6282674.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  zom.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa placu zabaw na terenie Parku

Ujazdowskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest

budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 do

SIWZ oraz decyzjami administracyjnymi stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ. 2.Przedmiot zamówienia

obejmuje roboty budowlane, założenie zieleni oraz budowę automatycznego systemu nawadniania.

3.Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy,

dotyczące klauzuli społecznej 3.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących przedmiot

zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dotyczącego

klauzuli społecznej Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił dwie osoby na podstawie umowy o pracę (w

pełnym wymiarze czasu pracy): 2 osoby - pracownicy fizyczni, do prac budowlanych podczas realizacji

przedmiotu zamówienia. Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W

przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca

zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innych osób w terminie do 7 dni. 3.2 Sposób dokumentowania

zatrudnienia ww. osób. Wykonawca najpóźniej do 29 lipca 2016 r będzie zobowiązany do przedstawienia
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Zamawiającemu kopii umów o pracę z wymienionymi w ust. 1 powyżej osobami, potwierdzonej za zgodność z

oryginałami przez Wykonawcę oraz do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych

osobowych zatrudnionych pracowników. Określona w umowach o pracę wysokość wynagrodzenia pracowników

nie może być niższa, niż kwota minimalnego wynagrodzenia określona w przepisach o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę. 3.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę

powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 3.3.1 Sposób monitorowania W terminie

do 20-go każdego miesiąca Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzonych za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzających odprowadzanie składek ZUS za miesiąc poprzedni

za zatrudnionych pracowników tj. raport o wysyłce i potwierdzeniu z pozycjami raportów. Na każde żądanie

Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest

zobowiązany udzielić dodatkowych informacji i wyjaśnień w powyższym zakresie. 3.3.2 Sankcje z tytułu

niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. a) W przypadku niedopełnienia w terminie obowiązków

określonych w pkt. 3.2 oraz 3.3.1 SIWZ Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za

każdy dzień opóźnienia, b) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

możliwe jest zastąpienie ww. osób pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do

sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w

wysokości: 70 000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i do świadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

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

budowę co najmniej jednego placu zabaw o wartości brutto min. 1 mln. PLN.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełniła

funkcję kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania i nadzorowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnymi

uprawnieniami tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający dopuszcza uprawnienia

wydane obywatelom państw Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, zgodnie z

ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach unii Europejskiej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały

wykonane  w  sposób  należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

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 do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:
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oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z zał. nr 1 do SIWZ oraz kosztorys ofertowy stanowiący zał. nr

7 do SIWZ; 2) potwierdzenia wniesienia wadium. 3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do

oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentacji Wykonawcy (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 97

2 - Wydłuzenie okresu gwarancjyjnego - 3

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie
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której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość

zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: -zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad

realizacją umowy, o których mowa w par. 10 wzoru umowy; -terminu, o którym mowa w par. 2 wzoru umowy, w

przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie budowy placu zabaw oraz

montażu elementów wyposażenia, jednak nie później niż do 15.12.2016r.; - zmiany w par. 5 ust. 1 wzoru umowy

w zakresie podwykonawstwa, w tym zmiany zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę lub

Podwykonawców, rezygnacja z Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zom.waw.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Oczyszczania Miasta,

Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, pok.308,301.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  16.05.2016

godzina 09:00, miejsce: Sekretariat pok. 303.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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