Solec Kujawski: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w budynku
Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim
Numer ogłoszenia: 136472 - 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Solec Kujawski , ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3871325, faks 52 3871253.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.soleckujawski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego
wraz z dociepleniem w budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienia
obejmuje roboty dekarskie polegające na wymianie istniejącej dachówki cementowej na
dachówkę ceramiczną angobowaną na powierzchni 800,0 m2. oraz roboty wewnętrzne w tym
m.in. docieplenie dachu wełną mineralna 20 cm, montaż stropu podwieszonego, wymianę
grzejników, instalacji elektrycznej, gładzie gipsowe i malowanie pomieszczeń..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.14.10-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI
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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Zamawiający uzna
warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Pzp - wzór oświadczenia
zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w.w warunek, jeżeli wykaże, iż w
ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej
jedno zadanie : Dla części I polegające na wykonaniu robót dekarskich
związanych z wymianą pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej lub
cementowej o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 Dla części II polegające
na wykonaniu robót budowlanych związanych z wykończeniem pomieszczeń o
wartości brutto min. 100.000 złotych. Ocena spełniania wymienionego wyżej
warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium
spełnia-nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę
do oferty, określonych w Rozdziale VI pkt. 1.2 i 1.3 SIWZ. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy
Uzp. (np. konsorcjum, spółka cywilna), w.w warunek udziału w postępowaniu
spełniają łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże
wielkość średniego rocznego zatrudnienia co najmniej 5 osób w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełniania
wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium spełnia-nie spełnia, na podstawie dokumentów
dołączonych przez wykonawcę do oferty, określonych w Rozdziale VI pkt. 1.4
SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 23 ustawy Uzp. (np. konsorcjum, spółka cywilna), w.w warunek
udziału w postępowaniu spełniają łącznie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Zamawiający uzna
warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Pzp - wzór oświadczenia
zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w.w warunek jeżeli wykaże, jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę brutto minimum
100.000,00 zł. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w
postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia-nie spełnia na
podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty, określonego
w Rozdziale VI pkt. 1.7 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Uzp (np. konsorcjum,
spółka cywilna),ww.warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

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 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;
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy
usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie;
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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot 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 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;
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)
Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu (wg zał. 4 do SIWZ),Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie oraz
osoby zdolne do wykonania zamówienia innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów
należy złożyć w oryginale.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia
informacji, o której mowa w pkt. 1.7.).Dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt 1 i 2
powyżej wykonawca składa zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.,
poz.231). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku.Oświadczenie o części zamówienia przewidzianej do
wykonania przez podwykonawców - (zał. nr 8 do SIWZ); Wypełniony kosztorys ofertowy (zał. nr 8a, 8b).
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 - 95
2 - okres gwarancji - 5
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
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia,
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: Zmianę terminu realizacji
przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 2, w następujących
przypadkach mających wpływ na ich terminową realizację: a)zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, b)działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie
prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; c)zlecenia robót
dodatkowych w trakcie trwania zamówienia podstawowego, d)działania organów
administracji, w szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania

przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń; e)inne, nieprzewidziane przyczyny zewnętrzne,
niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia
prac budowlanych, a w szczególności: wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe (np.
intensywne opady deszczu trwające dłużej niż 2 dni, gwałtowne burze i wiatry
uniemożliwiające prace na dachu dłuższe niż dwa dni itp.), czasowego wstrzymania robót, ze
względu na sytuacje nieprzewidziane, wynikłe po przystąpieniu do robót, związane z pracą
szkoły. Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu o odpowiedni
okres, pozwalający na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie
obowiązującymi przepisami. Okres wydłużenia liczony będzie od chwili powstania do
momentu ustania przyczyny wydłużenia. Zmianę wynagrodzenia: a)w przypadku zmiany
stawek obowiązujących podatków, w szczególności podatku od towarów i usług (VAT), b)w
przypadku przekroczenia pozycji przedmiarowych zgodnie z rozliczeniem powykonawczym,
Zmianę osobową: a)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami i
kwalifikacjami, które wskazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu;
b)zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem
technicznym i osobowym; Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w szczególności: a)zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana
dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); b)zmiana
danych teleadresowych;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.soleckujawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy ul. 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski pokój nr 26.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 23.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 23 Stycznia 7 86-050
Solec Kujawski pokój nr 10 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty dekarskie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres obejmuje
się wymianę istniejącej dachówki cementowej Seeger na dachówkę ceramiczną

angobowaną na powierzchni 800,0 m2, w tym:1)demontaż dachówki cementowej
wraz z obróbkami, 2)demontaż istniejących łat drewnianych, 3)montaż nowych łat 5 x
6 cm z drewna klasy C 27 - 30, impregnowanego do stopnia
trudnozapalności,4)montaż nowych kontr łaty 25 x 8 cm z drewna C 27 - 30
impregnowanego do stopnia trudnozapalności, mocowane na połączenia śrubowe do
istniejącego układu ceowników 65, 5)montaż membrany (folii dachowa) chroniącej
połać dachu przed zawilgoceniem,6)oczyszczenie i zabezpieczenie istniejącej
konstrukcji stalowej (dźwigary kratowe nośne w rozstawie ok. 3,0 m) farbą
pęczniejącą lub masą natryskową do R 30, 7)wymianę obróbek blacharskich z blach
aluminiowych powlekanych lakierem elastycznym Plastisolem,8)montaż rynien Ø 150
i Ø 100 na lukarnach oraz rur spustowych Ø 120 z blachy ocynkowanej, 9)montaż
nowej dachówka ceramicznej angobowanej w kolorze w kolorze ceglasto czerwonym,
dostosowaną pod względem kształtu i koloru do istniejących rozwiązań na sąsiednich
obiektach,10)wykonanie napraw wypraw tynkarskich istniejących kominów z
pomalowaniem farbami silikatowymi w kolorze elewacji, 11)wykonanie gładzi z
wypraw cementowych szybkowiążących na istniejących czapach betonowych
kominów,12)docieplenie ścian bocznych lukarn styropianem EPS 100 gr. 10 cm z
tynkiem cienkowarstwowym mineralnym wg technologii przyjętej dla ścian
zewnętrznych, 13)montaż obróbek blacharskich z blach aluminiowych powlekanych
Plastisolem w kolorze pokrycia na styku połaci dachowej z lukarniami..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. okres gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Docieplenie dachu wraz montażem stropu podwieszonego i
wymianą grzejników i instalacji elektrycznej,.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Docieplenie
dachu wraz montażem stropu podwieszonego i wymianą grzejników i instalacji
elektrycznej, w tym m.in.:1)demontaż istniejącego stropu płyt gipsowych
dekoracyjnych, wełny mineralnej i folii,2)ułożenie wełny mineralnej grubości 20 cm,
3)ułożenie paroizolacji.4)montaż stropu podwieszonego - konstrukcja krzyżowa
jednopoziomowa z profili CD 60, na zawiesiach noniuszowych, z wieszakiem
obrotowym, mocowana do spodu konstrukcji stalowej dźwigarów nośnych oraz
układu istn. Płatwi,5)obudowa z płyt gipsowo - kartonowych FIRE - Line PLUS typ.
DF gr. 12,5 mm lub inna okładzina systemowa, zapewniająca klasę odporności REI
30, 6)wykonanie gładzi gipsowych,7)malowanie pomieszczeń, 8)wymiana instalacji
elektrycznej, 9)wymiana grzejników..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.14.10-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. okres gwarancji - 5

