Wadowice Górne: Wykonanie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w
Jamach
Numer ogłoszenia: 297040 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Jamach , Jamy, 39-308 Wadowice Górne,
woj. podkarpackie, tel. 14 683 72 64, faks 14 682 62 04.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowicegorne.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna Samorządowa Jednostka
Organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dachu na budynku
Szkoły Podstawowej w Jamach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej zgodnie z projektem
budowlanym wraz z pokryciem blachą trapezową oraz obróbkami blacharskimi . Przedmiot
zamówienia obejmuje również roboty rozbiórkowe kominów i muru ogniowego oraz
wymurowanie ścian kolankowych wraz z wieńcem żelbetowym . Dokładny zakres robót
został określony w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót stanowiących
załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia...
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej zgodnie z
projektem budowlanym wraz z pokryciem blachą trapezową oraz obróbkami
blacharskimi . Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty rozbiórkowe kominów i
muru ogniowego oraz wymurowanie ścian kolankowych wraz z wieńcem żelbetowym
Zamawiający przewiduje wystąpienie zamówień uzupełniających w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia , których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia
podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.23.20.00-5, 45.26.12.10-9, 45.21.00.00-2.
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:
30.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem
terminu składania ofert wadium w wysokości 2 500,00 PLN.
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
o Spełnieniem tego warunku będzie załączenie - aktualnego odpisu 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
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia
ofert. , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1
pkt.2 ustawy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt 5.1
SIWZ Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie min. 1 zamówień
porównywalnych z przedmiotem zamówienia Jako zamówienie porównywalne
rozumie się wykonanie robót budowlanych na jednym zleceniu ( zamówieniu )
polegających na wykonaniu konstrukcji dachowej drewnianej o powierzchni
pokrycia dachu blachą trapezową minimum 600 m2.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o o Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2) SIWZ Zamawiający uzna:
a)udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - betoniarka -wyciągarka budowlana z możliwością wyciągu na wysokość ponad 9
m - żuraw samochodowy z możliwością podnoszenia elementów konstrukcji
dachowej na wysokość ponad 12 m
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.3) SIWZ Zamawiający uzna
udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
jeżeli Kierownik budowy posiada całkowite doświadczenie min. 5 lat. UWAGA!
Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności
konstrukcyjno budowlanej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.4) SIWZ Zamawiający uzna
posiadanie 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
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
o

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
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
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 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
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
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 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)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego
załącznik do oferty. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o
ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku oferty wspólnej
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Oświadczenie o okresie gwarancji - wypełnić na formularzu oferty. Zakresy
robót, które zostaną powierzone podwykonawcom według wzoru stanowiącego -- wypełnić
na formularzu oferty. Dowód wniesienia wadium. Wypełniony i podpisany kosztorys
ofertowy - sporządzony zgodnie z zapisami w SIWZ.
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.
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
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zakazane są
istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które przemawiają za
koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą to być: niesprzyjające
warunki atmosferyczne (np. obfite opady deszczu, śniegu ) przy których niedopuszczalne
jest prowadzenie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy; działanie siły wyższej;
okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z
zasadami wiedzy inżynierskiej; zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; udokumentowana
niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy. Wystąpienie okoliczności powodujących
konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy. Powyższe okoliczności
stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku
wystąpienia takiej okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.wadowicegorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła
Podstawowa w Jamach , 39-308 Wadowice Górne..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wadowice Górne , 39-308
Wadowice Górne , pokój nr 6..
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.
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

