IGK.7013.5.2012

Lubań, 13.09.2012 r.

Lubań: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.:
MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3
PRZY UL. RÓŻANEJ 1 W LUBANIU.
Numer ogłoszenia: 347008 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Lubań , ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, woj.
dolnośląskie, tel. 075 6464400, faks 075 6464405.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.luban.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych
w ramach projektu pn.: MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 PRZY
UL. RÓŻANEJ 1 W LUBANIU..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót
obejmuje: a) Remont dachu: wymiana pokrycia dachu, wymiana zniszczonych elementów
więźby dachowej, wymiana instalacji odgromowej, demontaż konstrukcji lukarn, montaż
okien połaciowych, przemurowanie kominów, docieplenie fragmentu dachu, b) Przebudowę
budynku przedszkola - zabudowa i zadaszenie dwóch tarasów, c) Docieplenie zewnętrznych
ścian budynku wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych, d) Docieplenie ostatniego stropu
poddasza i tarasu, e) Montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją na potrzeby c.w.u.,
f) Instalację elektryczną, g) Instalację komputerową, h) Instalację monitoringu TV, i)
Instalację hydrantową, j) Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola: zakłada się
stworzenie dwóch placów zabaw, przebudowę i rekompozycję nawierzchni ciągów pieszych i
jezdnych, budowę amfiteatrzyku do występów plenerowych, renowację istniejącego
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ogrodzenia, budowę wiaty do przechowywania urządzeń i zabawek z placu zabaw,
kanalizację deszczową do odwodnienia nowych nawierzchni, k) Roboty remontowe
wewnętrzne: roboty rozbiórkowe, zamurowania istniejących otworów, ścianki działowe
(zmiana układu ścian wewnętrznych), naprawa i uzupełnienie tynków, wymiana okładzin
ściennych z płytek, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, roboty malarskie, wymiana
parapetów wewnętrznych, remont podłóg, częściowa wymiana parkietów na posadzki z
wykładziny naturalnej (marmoleum lub równoważne), wykonanie instalacji wod.kan w
nowych sanitariatach, wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji c.o. w
nowych pomieszczeniach, miejscowa przeróbka instalacji c.o., montaż osłon grzejnikowych,
ścianki systemowe w pomieszczeniach WC, l) Wykonanie robót związanych z adaptacją
części strych na pomieszczenia użytkowe, m) Wymiana dźwigu towarowego wraz z
niezbędnymi robotami, n) Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego
urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pożarze, z centralą umożliwiającą podłączenia urządzeń do zdalnej transmisji
sygnału alarmowego do Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu. System powinien być
wykonany w oparciu o projekt budowlany opracowany przez (lub na zlecenie) Wykonawcy,
uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych, o) Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych (3
szt.), obejmujący: okna oddymiające wyposażone w odpowiednio dobrany napęd elektryczny,
centralę współpracującą z czujkami dymu, które przekazują sygnał w przypadku powstania
zagrożenia pożarowego do otwarcia klap lub okien dymowych oraz przyciskami, których
zadaniem jest ręczne uruchomienie funkcji oddymiania, z możliwością podłączenia przycisku
z funkcją przewietrzania. System powinien być wykonany w oparciu o projekt budowlany
opracowany przez (lub na zlecenie) Wykonawcy, uzgodniony pod względem ochrony
przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, p)
Montaż markiz nad tarasem na I piętrze, q) Montaż budek lęgowych dla nietoperzy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia
z wolnej ręki - na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.27.00-8, 45.26.00.00-7,
45.26.21.00-2, 45.30.00.00-0, 45.31.30.00-4, 45.32.00.00-6, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4,
45.42.10.00-4, 45.42.11.41-4, 45.42.11.44-5, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.11.12.91-4,
45.11.27.23-9, 45.23.24.10-9, 45.23.32.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
05.07.2013.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą
ofertę wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia w.w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o złożone przez Wykonawcę: a) oświadczenie o spełnienie warunków
udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia
poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie) ukończyli z należytą starannością realizację, co najmniej dwóch robót
budowlanych o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto, z czego co najmniej
jednej zrealizowanej w budynku o charakterze edukacyjnym lub innym
zaliczonym do budynków z grupy 126 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych. Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
zakres robót wykazanych przez Wykonawcę (w ramach dwóch lub więcej
zadań o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto), obejmował między innymi
roboty związane z: - remontem dachu, - wykonaniem robót
termomodernizacyjnych ścian budynku w systemie bezspoinowego ocieplania
ścian, - wykonaniem robót wykończeniowych. Ocena spełnienia w.w warunku
udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
Wykonawcę: a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania b) dokumenty potwierdzające, że
wymienione w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
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•

budowlanej i prawidłowo ukończone (np.: referencje, listy polecające, opinie
inspektora nadzoru, protokół odbioru robót itp.); c) oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia w.w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o złożone przez Wykonawcę: a) oświadczenie o spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie niżej wymienionymi
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - kierownik
budowy, posiadający odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową, potwierdzone uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej
specjalności. Podstawę do wykonywania w.w funkcji jest również wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z terminem ważności na dzień
składania ofert. - kierownicy robót (elektrycznych i instalacyjnych sanitarnych)
posiadający odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
potwierdzone uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności.
Ocena spełnienia w.w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o złożone przez Wykonawcę: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w
wykazie osoby) posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający nie wymaga
kserokopii uprawnień i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawcy winni udokumentować ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę równą lub wyższą niż
500.000,00 zł. Ocena spełnienia w.w warunku udziału w postępowaniu
dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę: a) kserokopię
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 500.000,00 zł. Jeżeli z treści
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polisy nie wynika fakt jej opłacenia do oferty należy dołączyć dokument
potwierdzający opłacenie polisy/składek, b) oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.
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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• 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 działalności 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
•

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 dla
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

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

•

aktualny odpis 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 oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, 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.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz Oferty, b) Uproszczony kosztorys ofertowy, który winien zawierać, dla każdej
pozycji roboty, ryczałtową cenę jednostkową podaną z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, d) w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego, e) zobowiązanie innych podmiotów wskazanych w ofercie do współpracy lub
oddania mu do dyspoozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie art. 144 u.p.z.p. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:1) Zlecenie
robót dodatkowych i zamiennych związanych z: a) aktualizacją lub zmianą dokumentacji
projektowej, b) kolizją z niezinwentaryzowanymi podziemnymi sieciami lub innymi
obiektami podziemnymi, c) istotnymi wadami lub/i brakami dokumentacji projektowej, d)
wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia, przez Zamawiającego i
doświadczonego wykonawcę przed podpisaniem umowy, e) rezygnacją z części prac,
ograniczenia zakres umowy podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te będą korzystne dla
zamawiającego, f) dokonaniem odkrycia (w trakcie prowadzonych robót objętych
zamówieniem) zniszczeń murów i pęknięć konstrukcyjnych. 2) Zmiana terminu wykonania
zamówienia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót: a) w przypadku
zlecenia robót dodatkowych i zamiennych, b) spowodowane warunkami atmosferycznymi, w
szczególności klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi
prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z wymogami technologicznymi, c) spowodowane
wstrzymaniem robót przez zamawiającego, d) spowodowane koniecznością usunięcia błędów
lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, e) powodowane przekazanie placu
budowy z opóźnieniem. f) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od
zamawiającego i wykonawcy skutkujące niemożliwością uzyskania stosownych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp. 3) Zmiany osobowe, przy pomocy których wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i
kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, 4)
Zmiana podwykonawcy robót przy pomocy, którego wykonawca realizuje przedmiot umowy,
na innego w przypadku: a) nie wywiązywania się podwykonawców wskazanych w ofercie
wykonawcy ze swoich obowiązków, b) rezygnacji tych podwykonawców z wykonywania
swych obowiązków.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
http://bip.um-luban.dolnyslask.pl/index.php?idmp=23&r=r
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lubań w Lubaniu przy Placu Lompy 1,
59-800 Lubań, pokój nr 9 (I piętro), tel. +48 75 64 64 411, faks +48 75 64 64 412..
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 28.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Lubań w Lubaniu przy Placu Lompy 1, 59-800 Lubań, pokój nr 9 (I piętro),
tel. +48 75 64 64 411, faks +48 75 64 64 412..
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: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9. Działanie 9.1.
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji w terenie i zdobył wszelkie informacje, które mogą
być konieczne do przygotowania oferty. Z uwagi na to, że obiekt jest wyłączony z
użytkowania Zamawiający wyznacza na dzień 19 sierpnia 2012 r. od godz. 11:00 do godz.
13:00 termin przeprowadzenia wizji w terenie. Inny niż podany powyżej termin
przeprowadzenia wizji w terenie musi być uzgadniany z Dyrektorem Przedszkola Miejskiego
Nr 3.Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty, wbudowane własne materiały i
urządzenia na okres co najmniej 36 miesięcy..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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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