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

www.dabrowatsm.pl

Dąbrowa Tarnowska: Termomodernizacja siedziby Prokuratury

Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Wyszyńskiego 2

Numer ogłoszenia: 385576 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Spadowa 8, 33-200

Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, tel. 0-146559363, faks 0-14 655 9363.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowatsm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja siedziby Prokuratury

Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Wyszyńskiego 2.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ulicy Wyszyńskiego 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zakres termomodernizacji budynku obejmuje: - izolacja ścian podłużnych: płyta styropianowa EPS 70-040

FASADA grubość 14 cm , - izolacja ścian szczytowych: płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA grubość

11 cm, - izolacja ścian piwnic: płyta styropianowa Austrotherm EPS FASADA PREMIUM, grubość 11cm o

łącznej powierzchni 497,7 m2 - wymianę stolarki okiennej na systemową z PCV trzyszybową wraz z

wymianą podokienników wewnętrznych i zewnętrznych (parapety z aglomarmuru które należy dodatkowo

wycenić albowiem brak jest ich w przewdmiarze), - wymiana drzwi zewnętrznych trzyszybowych

aluminiowych. - roboty uzupełniające i towarzyszące związane z pracami termomodernizacyjnymi. Budynek

Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej zlokalizowany jest na parterze budynku cztero-

kondygnacyjnym, podpiwniczonym z lat 90-tych, Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły

ceramicznej MAX otynkowane. Zaproponowane w ofercie materiały powinny minimum spełniać poniższe

normy jakościowe: - Styropian gr. 14 cm., na ścianach - EPS 70 - 040 (FS 20), EPS FASADA PREMIUM -

zgodny z normą PN-B-20132:2004, PN-EN 13163:2004, - Tynk zewnętrzny gr. 2 mm.- silikonowy, w kolorze
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wg projektu, - Styropapa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. min.5,2 mm , szara, na osnowie -

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. min. 0,55 mm, - Okna PCV z profili minimum trzykomorowych,

szerok ość profilu minimum 60mm., z wkładką stalową ocynkowaną grubości minimum 1,5 mm., z

nawiewnikami higrosterowanymi, uchylno-rozwierne lub uchylne, - Szyby zespolone, niskoemisyjne,

wypełnione argonem o współczynniku U=0,75 W/m2 K, - Okucia obwiedniowe z systemem umożliwiającym

rozszczelnienie, zatrzaskiem przeciwwietrznym, blokadą obrotu klamki, okuciami antywyważeniowymi,

nakładkami na zawiasy, - wymiana drzwi zewnętrznych trzyszybowych aluminiowych. - Wszystkie materiały

budowlane powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.

10 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późno zm.). Przed

podpisaniem umowy Wykonawca opracuje kosztorys wykonawczy na podstawie załączonych przedmiarów

robót z wyszczególnieniem: kosztów jednostkowych, stawki roboczogodziny i narzutów. Wykonawca

dokonując wyceny robót winien wziąć pod uwagę fakt, że aktualnie inny wykonawca prowadzi prace

termomodernizacyjne na przedmiotowym budynku wykonując docieplenie części mieszkalnej od I piętra do

stropodachu. Należy więc współpracować z wcześniej wybranym wykonawcą aby nie powodować

utrudnienia dla mieszkańców nieruchomości ..

11.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-6, 45.42.00.00-7, 45.31.10.00-3,45.45.30.00-7.

11.1.7)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.8)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany

wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy

złotych). Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, wymaganej wysokości i formie, zgodnie z art. 24

ust. 2 pkt 2 ustawy, skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

111.2)ZALICZKI

111.3)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

Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
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wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

111.3.2)Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie - co najmniej trzech robót budowlanych dotyczących termomodernizacji lub budowy

budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 250 000,- zł brutto każda.

111.3.3)Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent wykaże posiadany sprzęt i urządzenia

11I.3.4)Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie złożone oświadczenie wykonawcy, że osoby, które

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownicy robót (minimum po jednej osobie w

branży) posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, z późno zm.) w specjalności: 1) konstrukcyjno-budowalnej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. lub

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest załączyć

prawidłowo wypełniony załącznik wg wzoru określonego w załączniku nr 4 (w przypadku

podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają Ci Wykonawcy, którzy spełniają

warunek udziału w postępowaniu)

11I.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

111.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wart. 22 ust.

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub

licencje;

• 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,
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określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania

tymi zasobami;

• 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.

111.4.2)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 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;

111.4.4)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 - Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

2014-11-2421 :52



http://bzpO.portal.uzp.gov. pl/i ndex. ph p?ogloszen ie=show &pozyc ja

zamówienia: www.dabrowatsm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPÓŁDZIELNIA

MIESZKANIOWA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ UL. SPADOWA 833-200 DĄBROWA TARNOWSKA.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2014

godzina 10:00, miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Sadowa 8 pokój nr 1.

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: nie dotyczy.

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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