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

www.bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Racibórz: Wykonanie docieplenia wraz z izolacj ą sali gimnastycznej w ZSO

nr 2 w Raciborzu

Numer ogłoszenia: 135230 - 2014; data zamieszczenia : 22.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Raciborski , Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 4597385, faks

32 4597386.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.powiatraciborski.pl

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  nie dotyczy

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:  Wykonanie docieplenia wraz z izolacją sali

gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

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

wykonanie docieplenia ścian sali gimnastycznej styropianem z zachowaniem istniejących detali

architektonicznych wraz z wykonaniem izolacji pionowej sali gimnastycznej i łącznika pomiędzy tą salą a

budynkiem szkoły. Zakres robót obejmuje między innymi: docieplenie ścian fundamentowych, wykonanie

obróbek blacharskich, demontaż i ponowny montaż rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej oraz inne

roboty budowlane towarzyszące. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr

1 do SIWZ, zawierającym dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

budowlanych, w tym: - projekt budowlany na zgłoszenie robót polegających na dociepleniu ścian istniejącej sali

gimnastycznej z zachowaniem istniejących detali architektonicznych oraz wykonaniu izolacji pionowej sali

gimnastycznej oraz łącznika pomiędzy tą salą a budynkiem szkoły, - przedmiar robót, - specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych: ST-WO 00.00 Wymagania ogólne, STB 01. Instalacje odgromowe, STB

02. Docieplenie ścian zewnętrznych. 3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze

umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.32.10.00-3, 45.32.00.00-6, 45.30.00.00-0.

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: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł

(słownie: cztery tysiące złotych)

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 opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże roboty budowlane wykonane w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym wykaże wykonanie co najmniej dwóch robót

budowlanych obejmujących w swoim zakresie (w każdej z tych robót) docieplenie ścian o powierzchni

nie mniejszej niż 700 m2 (słownie: siedemset metrów kwadratowych).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

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
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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;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

jest to wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących w swoim zakresie (w każdej z

tych robót) docieplenie ścian o powierzchni nie mniejszej niż 700 m2;

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.4.3) 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
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

a) kosztorys ofertowy sporządzony wg zasad określonych w pkt 15 SIWZ, b) kopię dowodu wpłaty wadium /

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, c) pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 13.7. SIWZ

(opcjonalnie)

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: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1)

Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy: a) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o

czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie

opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, w zakresie następujących

obowiązków Zamawiającego: - przekazanie placu budowy, - przekazanie dokumentów budowy, b) możliwa jest

zmiana terminu wykonania umowy ze względu na: - przedłużenie procedury przetargowej polegające na

niepodpisaniu umowy w terminie 45 dni od daty wszczęcia postępowania wynikające z okoliczności

znajdujących się po stronie Zamawiającego, - konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub

rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy, - wstrzymanie prac

objętych umową przez właściwe organy z przyczyn niezależnych i niezawinionych od Wykonawcy co

uniemożliwia terminowe zakończenie robót, - wystąpienie niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych, np.

pożar, powódź, huragan, itp., - niesprzyjające warunki atmosferyczne nietypowe dla danej pory roku utrzymujące

się min. przez 5 dni kalendarzowych, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią, - z powodu

działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją

winy którejkolwiek ze stron. 2) Możliwa jest zmiana zakresu robót (nie wykraczająca poza regulacje art.140

ustawy) w przypadku wystąpienia robót zamiennych. 3) Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia: a)

zmiany wynikające z konieczności wykonania robót zamiennych, b) zmiany wynikające z wynagrodzenia

kosztorysowego, c) rezygnacja z wykonania części robót. 2. Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy. 3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Sposób

inicjowania zmian: a) Zamawiający: - wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej

zmiany, - wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany, b) Wykonawca: - wnioskuje do

Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz
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uzasadnienie takich zmian należy opisać w protokole konieczności dokonania zmiany umowy, który wymaga

zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 3) W rezultacie

dokonania czynności opisanych w pkt 1 i 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt

aneksu przygotuje Zamawiający

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w

Raciborzu, Pl. Okrzei 4a - pokój nr 5 (Referat Zamówień Publicznych).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  07.05.2014

godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 - Biuro Obsługi Klienta (parter).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  1.Termin wykonania: 1) izolacja pionowa ściany południowo-zachodniej łącznika pomiędzy salą

gimnastyczną a budynkiem szkoły oraz zakres docieplenia i izolacji pionowej ścian sali gimnastycznej:

południowo-zachodniej i części ściany południowo wschodniej (od w/w łącznika do krawędzi ściany południowo-

zachodniej): 28 lipca 2014r., 2) pozostały zakres: 15 października 2014r. 2. Zamawiający nie przewiduje

zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień

uzupełniających.

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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