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

bipprochowice.mserwer.pl/content.php?cms_id=38||menu=p7

Prochowice: Remont świetlicy wiejskiej w Dąbiu.

Numer ogłoszenia: 13058 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Prochowice , ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie, tel. 076 8584342

lub 8584343, faks 076 8584581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prochowice.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w Dąbiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

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

wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu - działka nr 8/3, gmina Prochowice. 2. Zakres rzeczowy

zamówienia obejmuje: - remont elewacji zewnętrznych, - remont pokrycia z papy, - remont pomieszczeń wewnątrz

budynku. Do wykonania między innymi: przetarcie i uzupełnienie tynków oraz pomalowanie całej elewacji, remont

stropodachu, wymiana instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych; wewnątrz budynku - remont wszystkich

pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznych i wodno - kanalizacyjnej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca zał. nr 1 do SIWZ: - Projekt budowlany remontu budynku świetlicy

wiejskiej w Dąbiu z przedmiarem robót; - Projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych z przedmiarem

robót. 4. Informacje dodatkowe: - Wszystkie nakłady do wykonania całości zamówienia: robocizna, materiały i

sprzęt leŜą po stronie wykonawcy i ich wartość naleŜy uwzględnić w cenie ofertowej, która w niniejszym

postępowaniu ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. - Wszystkie urządzenia i materiały, jeŜeli zostały

wymienione w dokumentacji projektowej z nazwy własnej lub nazwy producenta, mogą być zastąpione innymi -

równowaŜnymi tzn. takimi, które nie będą gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują

uzyskanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i

dopuszczenia do stosowania. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie

zmiany dokumentacji projektowej, koszty zmian projektowych ponosi wykonawca..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
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Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niŜ 50%

zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót tego samego rodzaju co przedmiot niniejszego

przetargu - do wykonania w innym budynku gminnym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.19.00-3, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0,

45.33.20.00-3, 45.31.10.00-0, 45.26.13.20-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium wartości 3.500 PLN

słownie: trzy tysiące pięćset. Wadium musi zabezpieczać złoŜoną ofertę przez cały okres związania ofertą, o

którym mowa w rozdziale VIII SIWZ .

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia

wykonawcy- formularz D.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zdolny do naleŜytego wykonania zamówienia to taki Wykonawca, który wykaŜe, Ŝe w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, naleŜycie wykonał: - co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu,

w budynkach uŜyteczności publicznej*, robót rodzajowo takich samych i/lub podobnych do przedmiotu

zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niŜ 400 tys.zł. - inne roboty, które odnoszą się do

przedmiotu zamówienia tzn. takie same i/lub podobne na wszystkich obiektach (nie tylko uŜyteczności

publicznej) których wartość przekracza 100.000zł. brutto, potwierdzające zdolność Wykonawcy do

naleŜytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i

doświadczenia.

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia

wykonawcy - formularz D.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zdolny do naleŜytego wykonania zamówienia to taki, który wykaŜe, Ŝe do wykonania

zamówienia dysponuje co najmniej osobami do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownika

robót elektrycznych posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane w zakresie zgodnym

z przedmiotem zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia

wykonawcy -formularz D.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób naleŜyty 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

takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

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

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy

przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
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innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pozostałe dokumenty, które naleŜy złoŜyć wraz z ofertą: 1. Wypełniony formularz ofertowy - wg formularza A; 2.

Kosztorys ofertowy (uproszczony), sporządzony w sposób określony w rozdz. XI SIWZ. 3. Dokument lub

dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru,

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej - w celu sprawdzenia umocowania osób

podpisujących ofertę, 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy - jeŜeli

uprawnienia osoby podpisującej ofertę nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt.3. 4.5. Dowód wniesienia

wadium

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: najniŜsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, Ŝe przewiduje moŜliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, w zakresie i na warunkach określonych w § 12 ust.4 i 5 projektu umowy, stanowiącego

załącznik nr 2 do SIWZ tj: 4. Dopuszcza się moŜliwość zmiany terminu końcowego, określonego w § 2 ust.1 pkt 2)

umowy, w sytuacji wyjątkowej, będącej następstwem zaistnienia takich okoliczności jak: 1) wady w dokumentacji,

wymagające dodatkowego czasu na ich usunięcie przez projektanta; 2) siła wyŜsza lub szczególnie niekorzystne

warunki atmosferyczne; 3) odkrycia, znaleziska, wykopaliska; uniemoŜliwiające dotrzymanie terminu umownego 4)

wystąpienie robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia,

jeŜeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od podstawowego

wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest

uzaleŜnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemoŜliwia

wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, We wszystkich przypadkach określonych w ust.4
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termin realizacji moŜe ulec przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o czas trwania okoliczności. 5. Dopuszcza się

moŜliwość zmiany kwoty wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust.1 w następujących przypadkach: -

ustawowa zmiana stawki podatku VAT na roboty objęte niniejszą umowa, - ograniczenie zakresu rzeczowego

przedmiotu umowy, - stwierdzenie przy odbiorze wad nie nadających się do usunięcia, gdy nie uniemoŜliwiają one

uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://bipprochowice.mserwer.pl/content.php?cms_id=38||menu=p7

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy

Prochowice, 59-230 Prochowice, ul. Rynek 1 pokój nr 12/13 w godz. 8.00 -15.00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2014

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Prochowice, 59-230 Prochowice, ul. Rynek 1, pokój nr 16 (

sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

Europejskiej: Zamówienie do realizacji przy uzyskanym dofinansowaniu środkami UE w ramach działania Odnowa

i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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