oGŁosZENIE

o ZAMÓWIENIU - robotybudow|ane
z dnia8 listopada2016r.

szacunkowa wartośózamówienia nie przekracza wyraŻonejw złotychrównowaftościkwoĘ 30.000 euro

Nr sprawy 2/KClTElf016
I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154' 40-859 Katowice' woj' śląskie,
te|.032/ 250-40-08' faks (032) 250 40 08' adres strony internetowej- www.Źm.katowice.pl
II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie targowiska miejskiego
zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Pukowca nr 23, polegających na remoncie nawierzchni
miejsc postojowych wraz z odwodnieniem _ etap II (dł.86'54m).
2, Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz opis ich wykonania i odbioru
określa:
I ); dokumentacjaprojektowa;
2) przedmiar robót;
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
3. Dokumentacja,o której mowa w ust. 2 pkt 1-3, dostępnajest do wglądu w siedzibie zamawiajqcego
w Katowicach, ul. Gliwicka 154, w lokalu nr 25. Dokumentację w formie elektronicznej zamawiający
ptzektŻenieodpłatnieosobie zainteresowanejrealizacją zamówienia, na wniosek tej osoby.
III. WARTOŚC ZAMoWIENIA
Szacunkowa wartośćzamówienia nie przebacza wyrazonej w złotych równowartościkwoty 30.000
euro' wg średniegokursu złotego w stosunku do euro' stanowiącego podstawę prze|iczania wańości
zamówień publicznych.
IV. CZAS TRWANIAZAMOWIENIA. TERMIN WYKONANIA
okes w dniach - 37 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający planuje realizację zamówienia w
okresieod dnia 23 listopada2016r.do dnia 30 grudnia2016 r.
V. WARUNKI, WYMAGANIA, DOKUMENTY I OSWIADCZENIA
1. Wykonawca, ubiegającsię o udzielenie zamówienia, zobowiązanyjest do złoŻęnia..
1) oferty,
2) kosztorysu ofertowego (mającegoznaczenie pomocnicze w świetleryczałtowegowynagrodzenia
wykonawcy),
3) dokumentu (dokumentów) potwierdzającegonależytewykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składaniaofert' minimum trzech robót budowlanych odpowiadających
swoim rodzajem i wańościąrobotom budowlanym stanowiącymprzedmiot zamówienia' a jeŹeli
jest krótszy _ w tym okresie, poświadczającego
wykonanie robót
okres prowadzenia działalności
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie ; za robotę budowlaną
odpowiadającą rodzajem i wartościąrobocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia
uznaje się wykonanie robót drogowych polegających na remoncie nawierzchni jezdni, placów'
parkingów' ciągów pieszych o wańościco najmniej 100 000 zł netto,
4) oświadczeniawykonawcy, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia'
posiada uprawnienia budowlane w specjalnościdrogowej, w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia, uprawniającedo wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmującejkierowanie robotami budowlanymi,

5) opłaconejpolisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnościcywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzutiązanĄ
z przedmiotemzamówienia.
6) aktualnego odpisu z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie
wcześniejniż 6 miesięcy przed uptywem terminu sktadaniaofert,
7) aktualnego zaświadczeniawłaściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego' Że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia,Że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty za|eg}ych płatnościlub wstrzymanie
w całościwykonania decyzji właściwęgoorganu - wystawionego nie wcześniejniż 3 miesiące
przed upływemterminu składaniaofert,
8) aktualnego zaświadczeniawłaściwegooddziału Zakła&l Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniemskładek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻeniena raty za|egłychpłatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniejniż
3 miesiące przed upły.wemterminu składaniaofert,
2. ofertę oraz dokumenty i oświadczenia,o których mowa w ust. 1, wykonawca składaprzed upływem
terminu składaniaofert. Wykonawca może ńoizyć jedną ofertę. Treśó oferty zawierać ma co najmniej
informacje, o których mowa w załączonymdo ogłoszeniawzorze oferty. ofertę i kosztorys ofertowy,
oraz miejsca, w których zostaty naniesione zmiany, podpisują osoby uprawnione do składania
oświadczeńwoli w imieniu wykonawcy. ofertę oraz kosztorys ofertowy spotządzić należy w języku
polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem niewaŹności.
ofertę i kosaorys wykonawca składaw formie oryginału.Dokumenty i oświadczenia,o których mowa
w ust. 1 pkt 3-8, wykonawca składaw formie oryginału lub kopii poświadczonejprzez wykonawcę za
zgodnośćz oryginałem.Zamawiający nie dopuszcza ofert, dokumentów i oświadczeńprzekazanych za
pośrednictwemfaksu lub drogą elektroniczną.
Kosztorys ofeftowy sporządzić naleiy wg podstaw wyceny wskazanych w przedmiarze robót. Każda
pozycja kosztorysu zawierać ma cenę jednostkową, skalkulowaną przez wykonautcę, odpowiadającq
jednostce obmiarowej właściwejdla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa obejmować ma
wszelkie koszty związane z wykonaniem danej pozycji kosztorysu, w tym koszty okreŚlone
w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, oraz wszelkie opłaty i podatki, łącznie
z podatkiem VAT.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty kierując się podaną w ofercie cenąoraz zasadamiwydatkowania
środkówpublicznych, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 tekstjednolity z późn. zm.). Zawiadomienie o wyborze oferty
zulawiający zamieściniezwłoczne na stronie intemetowej zakładuoraz prześlewykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana, podając co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, cenę podaną w wybranej ofercie, a także
uzasadnieniejej wyboru. W zawiadomieniu przesłanymwykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,
zamawiający określimiejsce i termin zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej,
w terminie nie kótszym niż 5 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej zakładu informacji
o wyborze ofeńy.
4. Zamawia1ącyodrzuca oferty wykonawców, którzy nie spełnili warunków i wymagan, o których
mowa w ust. 2. Informacjęo wykonawcach' których oferty zostałyodrzucone' zamawia1ącyzamieścina
stronie intemetowejzakładu,niezwłocznepo wyborze oferty, podającuzasadnienieodrzucenia oferty.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena podana w ofercie (wynagrodzenie ryczałtowe brutto' zgodne ze złożonymprzez wykonawcę
kosztorysem ofertowym) obejmuje wszelkie koszIy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
w tym koszty związane z wykonaniem robót towarzyszących lub zamierrnych, niezbędnych do

na|eiytego wykonania przedmiotu Zamówienia, koszty materiałów,jak równieŹ wszelkie należneopłaty
i podatki, łącznie z podatkiem VAT.
Cena podana w ofercie winna być zaokrąglonado pełnychgroszy.
odrębnie podaćnależyw ofercie ustalonąprzez wykonawcę kwotę naleŹnegopodatku VAT.
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA oFERT I DoKUMENToW
Termin składaniaofert, dokumentów i oświadczeń,o któIych mowa w rozdzia|e V ust. 1, upływa dnia
14 listopada f016 r., o godzinie 12.00. ofer1ę, dokumenty i oświadczeniazłoiyć na|eŻyw siedzibie
zamawiającego w Katowicach, ul. Gliwicka l54, w sekretariacie zakładu. ofertę, dokumenty
i oświadczeniaprzesłaćmożna pocztą,przy czym za termin złoŻeniauznaje się datę wpływu przesyłki
do siedziby zamawiającego. Wykonawca może, przed upływem terminu składaniaofęrt, zmienić lub
wycofaó ofertę.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ
Termin związania ofertąwynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertąrozpoczyna się wraz z upływem
terminu składaniaofert, dokumentów i oświadczeń.
IX. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW
BożenaBronicka' Katowice. ul. Gliwicka 154,lokal nr 25, tel. 32250 40 008, węwn. 507
X. ISToTNE PoSTANoWlENIA. KToRE ZoSTANĄ WPRoWADZoNE Do TRESCI UMoWY
l) wykonawca zobowiązanyjest do :
a) rea|izacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót oraz przedmiarem robót i dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej, ustalonym przez strorryharmonogramem robót, jak również bieżącymi
uzgodnieniami technicznymi ; roboty wykaczające poza przedmiot zamówienia' w razie
konięczności ich wykonania, mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie zamówienia
odrębnego,
b) zapewnienia urządzeń technicznych i narzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia oraz
niezbędnej ilościpracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w tym
pracownika posiadającego uprawnienia budowlane w specjalnościdrogowej, w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, uprawnionego do wykonywania
samodzielnej fuŃcji
technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie robotami
budowlanymi; w dniu zawarcia umowy wykonawca przedłożyzamawiającemupoświadczone
za zgodnośćz oryginałemkopie dokumentów potwierdzających wymagane od pracowników
kwalifikacje i uprawnienia, niezbędnedo realizacji przedmiotu zamówienia,
c) zapewnienia właściwejorganizacji pracy oraz właściwegonadzoru nad osobami realizującymi
zamówienie,
d) oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z przedłoŻonym ptzez
uYkonawcę i zatwierdzonym przez zamawiającego projektem organizacji ruchu
i zabezpieczeniarobót.
e) dokumentowania wykonanych robót zgodnte z obowiązującymi przepisami, w tym
dokumentowania materiałów wykorzystanych do wykonania przedmiotu zamówietia, oraz
przekazania dokumentacji zamawiającemu. w tym dokumentacji powykonawczej - jeżeli
przepisywymagająjej sporządzenia.
f) prowadzenia robót z zachowaniemobowiązujących przepisów otaz zasad BHP i P. Poż.,w tym
przepisów określonychw dokumentacji,o której mowa w ppkt a,
g) uczestniczenia w czynnościach odbioru i kontroli robót w terminach uzgodnionych
z zamawiającym'
h) natychmiastowego informowania przedstawicieli zamawiajqcego o każdej przeszkodzie
w wykonaniu zamówienia,

i) stałego posiadania, w okesie obowiązywania umowy, opłaconego ubezpieczenia od
odpowiedzialnościcywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzvtiązanej z przedmiotem
zamówienia,
j) wykonania robót towarzyszących lub zamiennych, niezbędnych do należ1tego wykonania
przedmiotu zamówienia, pTowadzonych za zgodą stron wyrażoną na piśmie ; wyrażona na
piśmiezgoda określaćbędzie uzgodniony przez strony tęrmin zakończenia rea|izac1irrmowy.
2) przedmiot zamówienia wykonany zostanie w całościz materiałówdostarczonychprzez wykonawcę,
szczegółowo określonychw dokumentacji' o któĘ mowa w pkt 1' ppkt a ; materiałyodpowiadać
będą wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać
będą wymagane prawem atesty' certyfikaty i aprobaty techniczne, które wykonawca dostarczy
zamawiającemuna jego wezwanie.
3) przedmiot zamówienia wykonany zostanie w terminie ..... dni od dnia zawarcia umowy; o gotowości
do protokolarnego przekazania uykonanych robót wykonawca zawiadomi zamawiającegona piśmie
z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem,
4) wykonawca nie możepowierzyó wykonania całościlub częścizamówienia innemu podmiotowi,
5) za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie
brutto, odpowiadające cenie określonejw ofercie wykonawcy ; ryczałt
obejmuje wszelkie koszĘ związane z wykonaniem przedmiotu zamówięnia, w tym kosŹy związane
z wykonanięm robót towarzyszących lub zamiennych, kosŹy materiałów,o których mowa w pkt 2'
jak również wszelkie należne optaty i podatki, łącznie z podatkiem VAT ustalonym przez
wykonawcęna kwotę .'.............
zł.;
6) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 5, płatne będzie jednorazowo po wykonaniu przedmiotu
zamówienia, przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy' w terminie 14 dni od
daty przedłożeniafaktury VAT wraz z podpisanym przez strony protokołem odbioru robót,
stwierdzającymich bezusterkowe wykonanie ; datą wykonania zobowiązania pieniężnegojest dzień
dokonania przelewu z rachunku zamawiającego,
7) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie stosownej zmianie w przypadku wykonania robót powierzonych
zamówieniem odrębnym, wykraczających poza przedmiot zamówienia, lub ustawowej zmiany
stawki podatku VAT dokonanej w toku realizacji umowy ; wykonawca wskaże zamawiaj4cemu
kwotę należnegopodatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku,
8) wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie przysługującej mu od zamawiajqcego
wierzlelności pieniężnej'bez zgody zamawiającegowyrażonejna piśmie,
9) wykonawca ldzie|a zamawiającemugwarancji odnośniezastosowania właściwychmateriatów oraz
jakościwykonanych robót ; okres gwarancji wynosi 3ó miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru robót, stwierdzającegoich bęzusterkowewykonanie,
l0) wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca usunie na swój koszt, w terminie pięciu dni od dnia
zgtoszenia; usunięcie wad stwierdzonych w okesie gwarancji strony potwierdzać będą protokołem
odbioru robót,
l 1) wykonawca zaptaci zarna:wiającemukarę umowną w przypadku :
a) rozwiązania umowy z przyczyn |eżzącychpo stronie wykonawcy _ w wysokości 20%
wynagrodzeniaryczałtowegobrutto,o którym mowa w pkt 5,
b) zwłoki w wykonaniu robót objętych umową - w wysokości 10ń wynagrodzenia ryczałtowego
brutto,o którym mowa w pkt 5, zaku;tdy dzień zwłoki,
c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości1%owynagrodzenia
ryczałtowegobrutto,o którym mowa w pkt 5, zakdżdy dzień zwłoki,
d) nałoŻeniana zamawiającego kary pienięŻnej z przyczyn |eŻących po stronie wykonawcy,
wymierzonej przez właściwy organ _ w wysokości 200%oliszczonej przez zamawiającego
kary, niezależnieod obowiązku zapłatykary umownej, o której mowa w ppkt a-c,
12)1eŻe|i szkoda wyrządzona zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależ1'tegowykonania
zamówienia przewŻszy wysokośćkary umownej, zamawiający moŻe dochodzić od wykonawcy
róŹnicy pomiędzy wysokościąui szczone1kary umownej a rzeczywiścieponiesionymi stratami,

13)wykonawca odpowiadawobec zamawiającegoi osób trzecich, na zasadachokreślonychprzez
wykonaniaumowy.
Kodekscywilny, za szkodypowstałewskutekniewykonanialub nienależytego
istotnychzmian postanowieńumowy w stosunkudo treści
14)zamawiającyzastrzegasobie możliwość
terminujej rea|izacji,w przypadkuwystąpienianiekorzystnych
ofertywykonawcy,w szczególności
warunków atmosferycznych lub zaistnienia okoliczności organizacyjnych, prawnych,
ekonomicznychlub technicznych,niemożliwychdo przewidzeniaw dniu zawarciarrmowy'
naruszenia
w przypadkurdŻącego
15)zamawiającymożerozvńęać umowęw trybie natychmiastowym
jej postanowieńprzez wykonawcę,w szczególności
postanowieńpkt 1-4, nieza|eŻnie
od obowiązku
pkt
11,
zapłatykary umownej,o której mowa w
l6)spory mogące wyniknąć z rea|izacji umowy rozstrzyganebędą przez właściwyrzeczowo sąd
w Katowicach,
l7) w sprawachnieuregulowanych
umowąstosujesię odpowiednieprzepisyustawyz dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane(Dz. U' z 2013r.,poz. 1409_ tekstjednolity z późn.zm.) oraz przepisyKodeksu
cywilnego.
XI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Targowisko miejskie zlokalizowane w Katowicach przy ulicy Pukowca 23 jest targowiskiem
Wykonawcyzainteresowanirea|izacjąZamówieniamogą'w każdymdniu tygodnia'
ogólnodostępnym.
uzyskaniazgody zamawiającego.
dokonaóoględzinmiejscarca|izacjizamówienia,bez konieczności
postępowania
:
prawo
niniejszego
zastrzega
sobie
unieważnienia
2. Zamauńający
1) bez dokonaniawyboruoferty,
2) bez podaniaprzyczynunieważnienia.
Informacjęo unieważnieniupostępowaniazamawia1ącyzamieścinięzwłocznena stronie intemetowej
zakładu.
niniejszymogłoszeniem
stosujesię przepisyustawyKodeks cywilny.
3. W sprawachnieuregulowanych
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załącznikdo ogłoszeniao zamówieniu- robotybudowlane
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O F'E RTA
1 . Nawiqzując do ogłoszenia Dyrektora Zakładl Targowisk Miejskich w Katowicach z dnia
na
ofęrtęna wykonanierobót budowlanych
w sprawienr ..............składamy
. nr ......'
terenietargowiskamiejskiegozlokalizowanegow Katowicachprzy ulicy
euro.
kwoty
30.000
w
złotych
równowartości
ptzekraczającej
wyrażonej
o szacunkowejwartośónie
Szczegółowyzakres robót budowlanychoraz opis ich wykonaniai odbioru określadokumentacja
techniczna,o której mowaw w/w ogłoszeniu'
2 . Wykonanieprzedmiotuzamówieniaoferujemyna warunkachokeślonychw ogłoszeniu,zacenę:
zl,

(vynagrodzenie rycząltowe brutlo, tj' kwotą obejnujqca wszelkie koszty zwięane z wykonaniem przedmiolu ząmówienią,
w tym koszty zwiqząne z wykonaniem robót towarzyszqcych lub zamiennych, niezbędrrych do naleĄtego wkonąnią
zamówienią, koszĘ materiałów, jąk również wszelkie należne opląty i podątki, łqcznie z podatkien I/AT)
. . . . . . . . . . . . . . . , . .z,ł. . )

( s ł o w n i e. . ' ' . . . . .. . .

zł.
podatekVAT w kwocie ....,........,..................
Cena,o któĄ mowaw ust.2, obejmujenalei-ny
ogłoszenia.
4 . Terminwykonaniazamówieniaodpowiadatreści
5 . Termin związania ofertą - 30 dni ; bieg terminu ztviapana ofeftąrozpocz:ynasię wraz z upływem
ofeń, o którym mowaw Ww ogłoszeniu.
terminuskładania
o . W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania
rrmowy na warunkach okeślonych w ogłoszeniu,w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiającego.
J.

miejsce i data

imioną, ną iska i podpisy osób (osoby)
woli v imieniu wykonawcy
upravnionych do skłądaniaoświadczeń
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zAŁĄCzNlKlDo )FERTY':
l) kosztorysofertowy,

2) dokument (dokumenty) pot'vierdzajqcy należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu skłądania ofert, minimum trzech robót budowlanych odpowiadajqcych swoim rodzajem i wartościq
robotom budowlanym stanowiqcym przedmiot ząmówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest
krótszy _ w tym okresie, poświadczajqcy wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowe ukończmie (kopia),
3) oświadczenie wykonawcy, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada
upralnienia budowlane w specjalności drogowej, w zaktesie niezbędnym do realizacji zamówienia,
uprawniajqce do wykonywania samodzieInej funkcji tecłmicznej w budownictwie (kopia),
4) opłacona polisa / inny dokument pobvierdzajqcy, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
c1nłilnej w zalcresie prowadzonej działalnościzwiqzanej z przedmiotem zamówienia ftopia),
5) aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i infornacji o działalności gospodarczej,
jeżeli przepisy wynagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniejniż 6 miesięcy przed
upbvĄ)emterminu Składania ofert (kopia),
6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajqce, że wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatków lub zaświcldczenie,że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożeniena raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu
- wystowione nie wcześniejniż 3 miesiące przed up$nłem terminu składania ofert (kopia),
7) aktualne ząświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Wezpieczenia Społecznego potwierdzajqce, że wykonawca nie zalega z optacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, Iub porwierdzenie, że uzyskal przewidziane prawem a,łolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zalegĘch płaności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwegoorganu - wslawione nie wcześniej niż 3 miesiqce przed up$,+łemterminu składania ofert
(kopia),

8)

e)

a niepotrzebne skłeślić

