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BURMISZTRZ OŻAROWA
B III 341 9 2009/2010						Ożarów dn. 12.01.2010


Dotyczy: Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie.

 W związku ze zmianą rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.  w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający Burmistrz Ożarowa na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmienia ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.12.2009 r.
Na podstawie art. 12a Ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.01.2010

Modyfikacji podlega  rozdział V i VI SIWZ tj:

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
     tych warunków.
1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-	 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
Do potwierdzenia
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone 
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 
- wykonał minimum: 
	jedno boisko główne do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej, o wym. 105,0mx65,0m, 

jedno boisko treningowe do gry w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej, 
o wym. 100,0x60,0 m, 
jeden kort tenisowy lub boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej typ jednowarstwowy EPDM o pow. minimum 450 m2
wykonał jeden remont, budowę, rozbudowę budynku o pow. minimum 400 m 2
do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

-	dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
        Do potwierdzenia:
Wykonawca potwierdzi spełnienie w/w warunku jeśli będzie dysponował:
	minimum 1 osobą o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

minimum 1 osobą o specjalności drogowej
       oraz załączy niżej wymienione dokumenty
	uprawnienia budowlane we wskazanych wyżej specjalnościach,

aktualne zaświadczenia tych osób o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

-	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zada następujących dokumentów:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
	 aktualnego odpisu z właściwego  rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych  oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
	Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


	aktualne  zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne 
i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo składania ofert.


VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.	Zamawiający wyznacza następujące wymagania, które Wykonawca spełni przedstawiając właściwie sporządzoną ofertę, zgodnie z ZAŁ. NR 1 do SIWZ oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty:

dokument 1: aktualnego odpisu z właściwego  rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych  oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

dokument 2: aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

dokument 3: aktualne  zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo składania ofert.

dokument 4: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
dokument 5: oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu wymogów z art.22 ust.1 pkt 1-4   ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
dokument 6: wykonanie co najmniej: jedno boisko główne do gry w piłkę nożną 
o nawierzchni trawiastej, o wym. 105,0mx65,0m, jedno boisko treningowe do gry 
w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej, o wym. 100,0x60,0m, jeden kort tenisowy lub boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej typ jednowarstwowy EPDM o pow. minimum 450 m2, wykonał jeden remont, budowę, rozbudowę budynku
 o pow. minimum 400 m 2, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

dokument 7: wykaz osób jakimi dysponuje Wykonawca wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wskazanie co najmniej jednej osoby oraz załączenie stosownych uprawnień w specjalności konstrukcyjno budowlanej, oraz jednej osoby o specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art.6, ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz.U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm)

Zamawiający żąda następujących dokumentów do oferty potwierdzających jakość nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanowej tj:
a)           Dla nawierzchni z trawy syntetycznej, opisanej w pkt. III ppkt g) SIWZ:
	ważne badanie na zgodność z normą PM-EN 14877: 2008 lub ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB 
	atest higieniczny PZH,
	kartę techniczną produktu,                                                                                                        
	autoryzację producenta systemu, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję  wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiałów systemowych, 

	certyfikat  FIFA 1 STAR  lub FIFA 2 STAR lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe

	Dla nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego, opisanej w pkt. III ppkt i) oraz j) SIWZ: 

	ważne badanie na zgodność z normą PM-EN 14877: 2008 lub ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB 
	atest higieniczny PZH,
	kartę techniczną produktu,                                                                                                        
	autoryzację producenta systemu, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiałów systemowych, 

	certyfikat IAAF   lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe

	Dla nawierzchni poliuretanowej typu jednowarstwowy EPDM, opisanej w pkt. III ppkt k) oraz SIWZ: 

	ważne badanie na zgodność z normą PM-EN 14877: 2008 lub ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe
	atest higieniczny PZH,
	kartę techniczną produktu,                                                                                                        
	autoryzację producenta systemu, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiałów systemowych.


Wprowadzone modyfikacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
								

	
								Burmistrz Ożarowa
								   Marcin Majcher





