Głubczyce: Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w Szkole
Podstawowej w Bogdanowicach - etap I
Numer ogłoszenia: 344520 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach , ul. Marii Konopnickiej
15, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 77 485 38 26, faks 77 485 38 26.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu i wymiana
stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Bogdanowicach - etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w
Bogdanowicach - etap I. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących
prac: 1. Wymiana okien nr 01 szt. 4 i 08 szt. 4 wg zestawienia stolarki. 2. Wymiana
parapetów zewnętrznych. 3. Ocieplenie dachu: a) rozebranie pokrycia z papy na dachu
betonowym, b) uzupełnienie ubytków na dachu zaprawa cementową, c) wymiana obróbek
blacharskich, d) ocieplenie dachu płytami styropianowymi jednostronnie laminowanymi
papą o współczynniku przewodzenia ciepła < 0,04 W/m2 K grubość płyt 15 cm, e)
wymiana obróbek blacharskich, f) wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe, 4. Remont - wymiana instalacji deszczowej: a) wymiana rur spustowych,
b) wymiana rynien, 5. Wymiana instalacja odgromowej: a) wymiana zwodów poziomych
instalacji, b) wymiana zwodów pionowych instalacji,.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiajacy przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających
stanowiących nie więcej niŜ 50 % wartości zamówienia podstawowego polegającego na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.26.12.10-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
28.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
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,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana
na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzanie spełniania w/w warunku
Wykonawca przedłoŜy oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
•
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o
dotychczasowe realizowane zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, Ŝe
spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest
wykazać, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co
najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom
stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę nie mniejszą niŜ 30.000,00 zł.
brutto kaŜda . Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia zamawiający będzie uznawał wykonanie robót
budowlanych polegających na: budowie , rozbudowie przebudowie lub remoncie
obiektów kubaturowych.
•
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzanie spełniania w/w
warunku Wykonawca przedłoŜy oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
•
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana
jest w oparciu o kwalifikację zawodowe. Wykonawca w celu potwierdzenia, Ŝe

spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zobowiązany jest wykazać, Ŝe dysponuje osobami spełniającymi co
najmniej następujące wymagania : - kierownik budowy , który posiada
uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej i
obecnie obowiązujących przepisów, jeŜeli będą potwierdzać wymagany zakres
•
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia. Na potwierdzanie spełniania w/w warunku Wykonawca przedłoŜy
oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
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, naleŜy przedłoŜyć:
•
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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe 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 takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

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

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Formularz ofertowy . 2.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeŜeli zostało
ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie przedłoŜone w formie oryginału. 3.Zobowiązanie innych podmiotów, do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku, gdy Wykonawca polega na ich zasobach
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 4. Kosztorys ofertowy. 5.Parafowany
projekt umowy.
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza 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
Dopuszcza się moŜliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku:
1)Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności
zmiany podatku VAT, wprowadzenie akcyzy. 2)Zmiany nazwy, adresu firmy,
spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z
inną firmą. 3)Zmiany podwykonawców robót za uprzednią zgodą zamawiającego. 4)
Zmiany osób przewidzianych do kierowania robót wymienionych w ofercie za uprzednią
zgodą Zamawiającego, 5) Zmiany terminu wykonania robót: 1.spowodowanej udzieleniem
zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego, 2.
spowodowanej wstrzymaniem robót, z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, przez
uprawniony organ, 3. spowodowanej wystąpieniem sytuacji niemoŜliwej do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót. 6) Zmiana umowy moŜe
nastąpić w przypadku gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji
zamówienia. 7)Wskazane powyŜej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w
przypadku jeŜeli obydwie strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, Ŝe
zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla
prawidłowej realizacji zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.glubczyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Szkoła
Podstawowa w Bogdanowicach ul. Marii Konopnickiej 15 48-100 Głubczyce.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 09.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach ul. Marii
Konopnickiej 15 48-100 Głubczyce (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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

