
Stargard Szczeciński: Wymiana pokrycia dachowego części
budynków ZSO SP 2 na Osiedlu Zachód A5 w Stargardzie

Szczecińskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Osiedle Zachód A5, 73-110 Stargard Szczeciński, woj.

zachodniopomorskie, tel. 91 573 41 45, faks 91 573 41 45.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zso.stargard.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego części budynków

ZSO SP 2 na Osiedlu Zachód A5 w Stargardzie Szczecińskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa

przedmiotu zamówienia: wymiana pokrycia dachowego części budynków ZSO SP 2 na osiedlu Zachód A5 w

Stargardzie Szczecińskim 2. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie wszystkich niezbędnych robót

związanych z wymiana pokrycia dachowego części budynków ZSO SP 2 na osiedlu Zachód A5 w Stargardzie

Szczecińskim opisanych przedmiarem robót na budynkach: łącznik sali gimnastycznej, sala gimnastyczna, klatka

schodowa sali gimnastycznej, budynek A, a w tym: 1) rozbiórka pokrycia papowego na dachach betonowych, 2)

wymiana i naprawa obróbek blacharskich, 3) pokrycie papą termozgrzewalną dwuwarstwowo, 4) naprawa pokrycia

papa termozgrzewalną gr. 5,2mm 5) wywiezienie zdemontowanej papy do utylizacji, 6) odtworzenie instalacji

odgromowej: 7) wykonanie innych robót ujętych w przedmiarach robót; oraz: 8) wszelkich innych, nie

wymienionych w p. 1) - 7), robót i prac niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu

(rezultatu). Dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być

spełnione następujące warunki: a) roboty wykonywane są w granicach obszarowych remontowanych dachów; b)

rodzaj robót budowlanych nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień opisywanych przedmiarem

robót; 9) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób zamienny pod względem

technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od sposobu określonego w projekcie budowlanym, których

zasadność wykonania w sposób zamienny wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika z korzystnych dla

Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych
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przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów eksploatacyjnych itp, ale i także z uwarunkowań racjonalnego

stosowania zasad sztuki budowlanej. Realizacja powyższych robót, zwanych dalej robotami zamiennymi, nie może

mieć na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, 10) roboty ujęte w przedmiarach

robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi

się w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie wykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile

ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu); Wszystkie

roboty nie przewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nie ujęte w przedmiarach robót) są robotami

dodatkowymi. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są tym samym objęte

przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy

podstawowej). Zamówienie dodatkowe to zamówienie, którego przedmiot wykracza poza określenie przedmiotu

zamówienia zawarte w niniejszej siwz. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

określa przedmiar robót - wraz z niniejszą specyfikacją do pobrania ze strony internetowej, (materiały

przetargowe udostępnione są jedynie w formie elektronicznej), 1) sposób sporządzenia oferty cenowej opisuje

instrukcja sporządzenia wyceny ofertowej (kosztorysu ofertowego) - załącznik nr 3 do siwz, 2) w opinii

Zamawiającego, przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien dokonać oględzin dachów objętych robotami.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.zso.stargard.pl.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

6 ustawy o maksymalnej wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne

zamówienie uzupełniające polegać będzie na wykonaniu wszystkich lub części robót tego samego rodzaju, co

objęte niniejszym zamówieniem (podstawowym). Zamówienie uzupełniające będzie związane technologicznie,

funkcjonalnie lub użytkowo, bezpośrednio lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia

zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego - nie stanowi żadnego wiążącego

zobowiązania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-9, 45.26.19.00-3.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wadium..

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1)Wiedza i doświadczenie. O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie, w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch robót polegających

na remoncie, naprawie lub budowie papowych pokryć dachowych o wartości min. 100 000 zł brutto każda.

Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści

przedłożonego wykazu wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, 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. W wykazie należy wskazać

jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo i wartościowo określonym powyżej robotom wykazywanym

dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. W wykazie należy wskazać co najmniej dwie roboty.

Zamawiający wymaga aby do wykazu załączyć dowody (poświadczenia) do co najmniej dwóch robót.

Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych

nienależycie. Zamawiający dopuszcza w miejsce poświadczeń (dowodów) przedkładanie dokumentów

potwierdzających należyte wykonanie robót określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226,

poz.1817).

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują

osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą właściwe uprawnienia budowlane

uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi zamówieniem. Ocena spełnienia tego

warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłożonego wykazu

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

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

osobami oraz oświadczenia, że wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

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
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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 należy

przedłożyć:

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

W wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo i wartościowo określonym

powyżej robotom wykazywanym dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. W wykazie należy

wskazać  co  najmniej  dwie  roboty.  Zamawiający  wymaga  aby  do  wykazu  załączyć  dowody

(poświadczenia)  do co najmniej  dwóch robót.  Zamawiający  nie wymaga wskazywania w  wykazie

informacji  o  robotach  niewykonanych  lub  wykonanych  nienależycie.  Zamawiający  dopuszcza  w

miejsce poświadczeń  (dowodów) przedkładanie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie

robót określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia

2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817);

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 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;

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  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;
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wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  na

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także

dokumenty  dotyczące tego podmiotu  w zakresie wymaganym dla  wykonawcy, określonym  w pkt

III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

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.4.4) 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;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1) Kosztorysy ofertowe (wycena ofertowa) sporządzone zgodnie z instrukcją sporządzenia wyceny ofertowej

będącej załącznikiem siwz, 2) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w

postępowaniu na zasoby innych podmiotów przedkłada także: a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

3) dokumenty wykazujące uprawnienia osoby lub osób podpisujących ofertę do dokonywania czynności prawnych

i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (pełnomocnictwa);

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 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

Zakres możliwości dokonywania zmiany umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy). Zamawiający przewiduje

możliwość dokonywania następujących zmian w umowie: 1) zmiana umowy na wniosek Wykonawcy, dotyczący
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przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Wniosek w tej kwestii Zamawiający rozważy jedynie w sytuacji jeżeli

wystąpią przesłanki wskazujące, że konieczność przedłużenia wynika z przyczyn nie leżących po stronie

Wykonawcy, uniemożliwiających terminową realizację zamówienia. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia wniosku Wykonawcy

jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu, 2) zmiana umowy

wynikająca z konieczności wykonania robót dodatkowych lub wprowadzenia robót zamiennych, które nie były

przewidziane w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze), nie wykraczających poza określenie przedmiotu

zamówienia. Zmiana polegać będzie na uwzględnieniu robót dodatkowych lub zamiennych w umowie w wymiarze

rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte

przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy

podstawowej), 3) zmiana umowy dotycząca uszczegółowienia rzeczywistego końcowego wynagrodzenia. W

związku z przyjętym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym możliwe jest, że kwota

wynagrodzenia końcowego będzie większa od kwoty wynikającej ze złożonej oferty i określonej w umowie. W

takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy poprzez sprecyzowanie rzeczywistego

końcowego wynagrodzenia, 4) wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których wprowadzenie nie jest

sprzeczne z treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej

konkurencji i równego traktowania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.zso.stargard.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pobranie ze strony

www.zso.stargard.pl w zakładce- Zamówienia publiczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013

godzina 10:00, miejsce: Sekretariat szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa nr 2 z

Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum Integracyjne Osiedle Zachód A5 73-110 Stargard Szczeciński.

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: .

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

Przesyłanie ogłoszeń http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=ZP-400&strona=6
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