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Szanowni Pa ństwo,

Uprzejmie informujemy, że Pa ństwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 

2015-05-11 o godzinie 13:47 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówie ń Publicznych w 

dniu 2015-05-11 o godzinie 13:47 (numer ogłoszenia 109250-2015).

Tre ść zamieszczonego ogłoszenia w zał ączeniu.

Ta wiadomo ść została wygenerowana automatycznie. Prosimy na ni ą nie 

odpowiada ć.Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji o głosze ń prosimy 

kierowa ć na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urz ąd Zamówie ń Publicznych.

109250-2015.html

Pilchowice: Modernizacja ZSP w Ĺťernicy - II etap wymiana pokrycia

dachowego

Numer ogłoszenia: 109250 - 2015; data zamieszczenia : 11.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, faks

32 235 69 38.

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:  Modernizacja ZSP w Żernicy - II etap wymiana pokrycia

dachowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

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

robót budowlanych związanych z wymianą dachu (z wyłączeniem segmentów K, Ł, L, F, H, I) w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Żernicy przy ul. Leopolda Miki 37 w zakresie: demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy

płaskiej ocynkowanej malowanej, demontaż rynien dachowych i rur spustowych, demontaż instalacji odgromowej,

wyburzenie kominów do poziomu dachu, wymiana poszycia dachowego z desek pełnych, zabezpieczenie

ogniochronne istniejących krokwi dachowych oraz nowych łat i kontrłat, wykonanie nowego deskowania dachu,

obudowa boków lukarn na rusztowaniu drewnianym z płyt OSB gr.22 mm, pokrycie dachu i boków lukarn z blachy

ocynkowanej na rąbek stojący, murowanie kominów, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych, montaż

instalacji odgromowej (również na segmencie L wraz z kompletem badań dla wszystkich części dachu, całą
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instalację odgromową), montaż stopni i ławek kominiarskich, płotków przeciwśniegowych, wymiana uszkodzonej

stolarki okiennej, wymiana pasa nad- i pod-rynnowego oraz deski czołowej. Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i

drzwiowej z dostosowaniem do przepisów ppoż. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacjach

projektowych, stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający, będąc właścicielem wszelkich odpadów

powstałych w wyniku wymiany pokrycia dachowego (złom stalowy), zagospodaruje odpady stalowe we własnym

zakresie. Inwestycja będzie prowadzona na czynnym obiekcie oświatowym, w związku z czym Wykonawca ma

obowiązek zapewnić szczególne zabezpieczenie terenu i prowadzenie robót uciążliwych dla otoczenia (hałas) w

czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Oferty z rozwiązaniami równoważnymi: Przedstawione w dokumentach

wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze

względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Podane dokładne określenia

np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je

zaoferować. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że

oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,

poprzez np. dołączenie katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie

ewentualne uzgodnienia. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na okres 60

miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca

zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót.

Wykonawca będzie składował złom z robót rozbiórkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.30.00-2,

45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6, 45.26.20.00-1, 45.26.11.00-5, 45.23.10.00-4, 45.42.20.00-1, 45.44.23.00-0,

45.32.00.00-6, 45.20.00.00-9, 45.45.30.00-7, 45.26.13.20-3, 45.40.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.42.10.00-4,

45.42.11.00-5, 45.43.21.00-5.

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: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł. 2. Wadium

może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn.

zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem Bank Spółdzielczy Sośnicowice Oddział Pilchowice na

rachunek bankowy nr: 15 8460 0008 2002 0005 8825 0009

III.2) ZALICZKI

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

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. O zamówienie mogą ubiegać się

wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,

to znaczy, że Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie

wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej
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dwóch robót budowlanych, polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z robotami

towarzyszącymi o wartości robót nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto każda. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty

potwierdzające, że łącznie spełniają powyższe warunki udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: O zamówienie mogą ubiegać się

wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: O zamówienie mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia tzn.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń

do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wskazane powyżej

uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom

budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub

odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba,

które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W przypadku podmiotów działających

wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: o zamówienie mogą ubiegać się

wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie

zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 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;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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;

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 - 80

2 - Gwarancja i rękojmia - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.pilchowice.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Pilchowice ul.

Damrota 6 44-145 Pilchowice pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.05.2015 godzina

10:00, miejsce: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pokój nr 4 (sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (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

Załączniki:
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