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Szanowni Pa ństwo,

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

2015-11-23 o godzinie 15:25 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówie ń Publicznych w 

dniu 2015-11-23 o godzinie 15:25 (numer ogłoszenia 316218-2015).

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.

316218-2015.html

Pilchowice: Termomodernizacja Publicznego Przedszko la w Nieborowicach

Numer ogłoszenia: 316218 - 2015; data zamieszczenia : 23.11.2015

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:  Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, faks

32 235 69 38.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pilchowice.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:  Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w

Nieborowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

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

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Nieborowicach. W ramach wykonywanych robót Wykonawca

zobowiązany będzie do wykonania wszelkich robót związanych z termomodernizacją Publicznego Przedszkola w

Nieborowicach opisanych w dokumentacji przetargowej, łącznie z kompletnym malowaniem wszystkich pomieszczeń

budynku, kafelkowaniem pomieszczeń kuchni i sanitariatów wraz z wymianą armatury sanitarnej i stolarki drzwiowej
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oraz renowacją parkietu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej, z robotami pośrednio lub bezpośrednio wynikającymi z

zakresu prowadzonych prac łącznie z próbami, badaniami i sprawdzeniami wynikającymi z przepisów, wniosków

Nadzoru Inwestorskiego bądź też Zamawiającego. W zakresie prowadzonych Prac Wykonawca opracuje wszelką

konieczną dokumentację powykonawczą realizowanych robót. Zamawiający przewiduje realizację zadania ze

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonawca

dostarczy na pisemna prośbę Zamawiającego wszelkie niezbędne dane do wniosków i rozliczeń finansowych

koniecznych z tytułu dodatkowego zewnętrznego współfinansowania inwestycji. Roboty budowlane będą

prowadzone na czynnym obiekcie oświatowym w związku z czym Wykonawca zachowa wzmożoną kontrolę

bezpieczeństwa wykonywanych robót oraz dostosuje harmonogram robót do pracy obiektu. W zakres prac wchodzić

będą m. in.: Demontaże i rozbiórki oraz roboty przygotowawcze Rozbiórka istniejącego komina stalowego Demontaż

istniejącej instalacji odgromowej Demontaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz wszystkimi

elementami umieszczonymi na dachu (wywiewki, urządzenia techniczne, kominy) Demontaż rynien i rur spustowych

oraz zewnętrznej obudowy więźby dachowej Demontaż istniejącej wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej

wskazanej w projekcie Demontaż wskazanej stolarki okiennej Demontaż urządzeń istniejących w kotłowni węglowej

wraz z podestami Demontaż wewnętrznej instalacji CO wraz z grzejnikami i obudowami Demontaż parapetów

zewnętrznych Demontaż wszelkich elementów na elewacjach np. tablice informacyjne Wykonanie pozostałych

niezbędnych demontaży i rozbiórek Wszelkie roboty przygotowawcze Roboty budowlane i sanitarne

termomodernizacja,wykonanie docieplenia ścian wraz z robotami wykończeniowymi termomodernizacja,wykonanie

docieplenia stropodachów oraz dachów zmiana źródła ogrzewania na pompę ciepła - montaż pomp ciepła wraz z

niezbędnymi instalacjami oraz armaturą montaż gruntowych wymienników ciepła obsługujących projektowane pompy

wymiana wewnętrznej instalacji CO wraz z wymianą grzejników oraz montażem nowych obudów adaptacja i remont

istniejących pomieszczeń technicznych i kotłowni dla potrzeb lokalizacji pomp ciepła wykonanie wewnętrznej i

zewnętrznej instalacji zasilania pomp ciepła wymiana wskazanej stolarki okiennej wymiana wskazanej stolarki

drzwiowej wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachowej wykonanie niezbędnej impregnacji konstrukcji dachowej

remont,wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą wywietrzników na dachu remont,wymiana posadzki na wszystkich

podestach wejściowych (w tym również tarasach) remont,wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych

remont,wymiana rynien i rur spustowych remont,wymiana instalacji odgromowej budowa zadaszenia nad wejściem

wykonanie innych niezbędnych robót budowlanych Roboty elektryczne Linia zasilająca budynek kotłowni,

Rozdzielnica elektryczna kotłowni, Instalacja oświetlenia podstawowego, Instalacja oświetlenia awaryjnego,

Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, Instalacja zasilania odbiorników związanych z technologią

kotłowni, Instalacja odgromowa, Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych, Ochrona przeciwporażeniowa,

Ochrona przeciwprzepięciowa. W ramach składanej oferty ryczałtowej Wykonawca skalkuluje również następujące

roboty: Roboty zabezpieczające Roboty odtworzeniowe i naprawcze po robotach budowlanych i instalacyjnych

Kompletne odmalowanie wszystkich pomieszczeń wewnętrznych budynku (ściany i sufity) Kafelkowanie pomieszczeń

sanitarnych i kuchni wraz z wymianą armatury i stolarki drzwiowej ,parkietu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej

(cyklinowanie i ułożenie nowych powłok lakierniczych) Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w

dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Oferty z rozwiązaniami równoważnymi: Przedstawione w

ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako

przykładowe ze względu na wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z

2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować

inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów

technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z

zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany

okres gwarancji był taki sam jak okres rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą

umową na minimalny okres 60 miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu

umowy..

II.1.5)

 przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących
Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących
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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, 45.26.10.00-4, 45.42.20.00-1, 45.44.23.00-0,

45.32.00.00-6, 45.20.00.00-9, 45.26.13.20-3, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 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: 24.08.2016.

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

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 należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co

najmniej : trzech robót budowlanych związanych z termomodernizacją polegającą na

dociepleniu ścian i modernizacji instalacji CO o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00

zł brutto każda. dwóch robót budowlanych związanych z budową dolnego źródła ciepła w

postaci kolektorów pionowych gruntowych (długość odwiertu pojedynczego min. 100m) o

wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 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 oraz specjalności

sanitarnej i elektrycznej bez ograniczeń. 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

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 31621...  

3 z 6 2015-11-23 15:27



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:

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.2.2)

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

IV.3) ZMIANA UMOWY
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przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: a)

konieczność wydłużenia (zmiany) terminu z powodu: działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub

okoliczności, wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych; bądź atmosferycznych (gwałtowne opady deszczu,

gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,

przeprowadzanie prób (sprawdzeń), dokonanie odbiorów, przez okres powyżej 7 dni roboczych, nadzwyczajnych

zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, braku w dokumentacji projektowej lub innych

dokumentach budowy, zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w

szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, zmian wynikających z konieczności wykonania robót

niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub

utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków

terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, skrócenia

terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, b) Zmiany wartości umowy w zakresie stawki VAT W

przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały

wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może

ulec odpowiednim zmianom. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany

jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania

Przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę

stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana

wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu

do Umowy c) rezygnacji z wykonania części robót - ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian

istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie

realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od

Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje, d) zmiany

przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku: zmiany kierownika budowy w przypadku

wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego

zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego lub dodanie

przedstawicieli związane z wyborem Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania, e) wprowadzenie lub zmiana

podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez Wykonawcę, pomimo że w ofercie

opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w

Nieborowicach Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku

wystąpienia zmian w tym zakresie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, f) zawieszenia przez Zamawiającego

wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody w przypadku: wystąpienia konieczności wykonania

robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia

lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych

dokumentach budowy. 2. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien

dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym

wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o

wprowadzenie zmian. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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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 w Pilchowicach ul

Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  08.12.2015 godzina

10:00, miejsce: Urząd Gminy w Pilchowicach ul Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. 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
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