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Orzesze: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu M ościskach na cele o światy

Numer ogłoszenia: 24159 - 2016; data zamieszczenia: 0 8.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Orzesze , ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800, faks 032 3248826.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.orzesze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu Mościskach na cele oświaty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu Mościskach na cele oświaty 1. 1. I ETAP ROBÓT. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w

Orzeszu - Mościskach, przy ul. Bolesława Chrobrego 64 na cele oświaty (oddziały przedszkolne) na działce nr 523/44 zgodnie z dokumentacją projektową. Rozbudowa polegać będzie na budowie 2 kondygnacyjnego budynku. Na

parterze zaprojektowano przedszkole, pomieszczenie logopedy, wc i windę gastronomiczną, natomiast na piętrze: kuchnię, pomieszczenia socjalne, jadalnię i salkę dla uczniów szkoły podstawowej. Piętro skomunikowano poprzez

łącznik w poziomie piętra z istniejącym budynkiem szkoły oraz poprzez zewnętrzną klatkę schodową. W ramach rozbudowy przewidziano: budowę nowego przyłącza wody, zabudowę hydrantu na istniejącej sieci, budowę nowego

przyłącza energetycznego, wyniesienie z istniejącego budynku układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej i zabudowę w ogólnodostępnym miejscu. 1.2.Parametry techniczne projektowanego budynku a) Obiekt zaliczono

do I kategorii geotechnicznej, gdyż występują proste warunki gruntowe na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej. b) Ilość kondygnacji: - istniejący budynek: piwnice, parter, piętro. - część projektowana: parter i piętro w części

rozbudowywanej. c) Powierzchnia zabudowy: - istniejąca: 830m2 - projektowana 256m2 Razem: 1086m2 d) Powierzchnia użytkowa: - istniejąca 1082m2 - projektowana 411m2 Razem: 1493m2 e) Powierzchnia całkowita: - istniejąca

1227m2 - projektowana 477m2 Razem: 1704m2 f) Kubatura - istniejąca 6100m3 - projektowana 2150m3 Razem: 8250m3 g) Wysokość budynku: - Projektowana wysokość budynku: 9,43m - Kąt nachylenia połaci: dach dwuspadowy:

14° - Szeroko ść elewacji frontowej : 15,2m 1.3. II ETAP ROBÓT Remont budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu - Mościskach, przy ul. Bolesława Chrobrego 64, na działce nr 523/44 zgodnie z dokumentacją oraz rozbiórkę

istniejącego budynku gospodarczego o wymiarach zew. 3,0m x 7,5m x 2,3m wykonany z cegły grubości 25cm, z dachem betonowo-ceramicznym krytym papą, posadzka cementowa, brak fundamentów. a) Remont kuchni polega na

rozebraniu wyposażenia, płytek ceramicznych na ścianach i posadzce oraz instalacji elektrycznej. Należy wykonać nową instalację c.o., elektryczną, płytki na posadzce, na ścianach częściowo tynk żywiczny, ponad ułożonym tynkiem

należy przewidzieć odgrzybianie i malowanie farbą emulsyjną. Montaż lamp rastrowych prostokątnych - 2 szt. b) Salę gimnastyczną należy przygotować przed pracami remontowymi - zdemontować drabinki oraz zabezpieczyć podłoże

grubą warstwą folii, następnie usunąć starą farbę w miejscach wybrzuszeń, zagruntować powierzchnię, ułożyć warstwę gipsu a następnie pomalować wszystkie ściany. c) Sale lekcyjne należy pomalować farbą emulsyjną w kolorach

pastelowych dopasowaną do tapet oraz farbą olejną. W części sal należy wykonać wstawki z tapet, uzupełnić listwy przyścienne-malować w kolorze lamperii. Tapety dostarcza Zleceniodawca. Malowanie rur instalacji c.o. oraz

wodociągowych. d) W łazienkach należy zdemontować istniejące wyposażenie, wkuć do ścian podłączenia z rur PCV i wykonać nowe podłączenia do sanitariatów, które stanowią materiał Inwestora. Instalacja elektryczna niezależna

oraz zasilanie bojlera. Instalacja zasilana z najbliższej puszki na korytarzu. Płytki ceramiczne na ścianach i podłodze w tonacji ciepłej - jasnobeżowy i pomarańczowy. Płytki podłogowe antypoślizgowe. Cokoły z płytek zakończone

plastikową listwą ochronną. Lustra bez ostrych końców wklejone pomiędzy płytki nad każdą z umywalek. Kabiny łazienkowe przeznaczone do pomieszczeń sanitarnych odporne na wilgoć i uszkodzenia spowodowane normalnym

użytkowaniem, posiadające niezbędne atesty. Każda kabina posiada drzwi wahadłowe, zamykane. Montaż podokienników z PCV. e) Wymiana rozdzielacza i manipulatora systemu alarmowego oraz połączenie z nowobudowaną

częścią w której zaprojektowano 6 szt. czujek antywłamaniowych PIR. 1.4.W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane jest również: a) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

wymaganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie b) zgłoszenie robót i przeprowadzenie odbioru przez SANEPID Rybnik (w tym badanie zdatności wody pitnej po

wybudowaniu przyłącza wody); c) przeszkolenie pracownika obsługi przedszkola w zakresie: - obsługi nowych pomp w kotłowni, - obsługi i nastawy urządzeń wentylacyjnych, - obsługi urządzeń dźwigowych i platform, d) zapewnienie

pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę na każdym etapie budowy obiektu jak również po zakończeniu budowy na potrzeby zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej w 4 egz. wymaganej przy udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, włącznie z naniesieniem na zasoby geodezyjne starostwa powiatowego e) wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie realizowanej inwestycji na

czas budowy poprzez umieszczenie odpowiedniego oznakowania w terenie z uwzględnieniem warunków korzystania z terenu przez funkcjonujący budynek szkoły i przedszkola, zapewnienie nieutrudnionego dostępu do pomieszczeń

szkoły, placu zabaw i boiska. f) zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy oraz zainstalowania liczników zużycia wody i energii i innych mediów w razie konieczności. Wykonawca

poniesie koszty zużycia energii i wody i innych mediów w czasie budowy, g) dokonanie niezbędnych uzgodnień (z zarządcami sieci infrastruktury technicznej) w zakresie organizacji prowadzonych przez siebie robót i na mocy tych

uzgodnień poniesienie wszelkich kosztów związane z tymi uzgodnieniami) - Wykonawca na własny koszt zapewni specjalistyczny nadzór branżowy i odbiory w pełnym zakresie (wymaganym przez zarządców sieci); h) wykonanie badań,

sprawdzeń i prób instalacji, sieci, urządzeń, przewodów kominowych i innych elementów obiektu, nie ujętych w przedmiarach robót a wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgłoszenia obiektu

budowlanego do użytkowania, i) wykonanie badań, sprawdzeń nośności podbudowy, zagęszczeń podsypek, zasypek, obsypek oraz innych elementów nie ujętych w przedmiarach robót a wymaganych przez Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego do zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania i Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji; j) w porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru

końcowego i służącej przekazaniu przedmiotu zamówienia na stan środków trwałych Zamawiającego; k) uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz poniesienie wszelkich związanych z tym kosztów; l)

wykonanie na swój koszt wszystkich zaleceń wynikających z protokołów takich organów jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Nadzór Budowlany, a wynikających z winy Wykonawcy 1.5.

Wyposażenie dodatkowe obiektu należy zrealizować zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej. Wymagane jest aby wyposażenie obiektu odpowiadało co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do

stosowania w obiektach oświaty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 z

dnia 2003.01.22) § 9 ust.3 Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. Wyposażenie to powinno posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania

ergonomii i bezpieczeństwa. Wśród wyrobów które są objęte wymogiem posiadania certyfikatu znajdują się: meble szkolne i przedszkolne - krzesła, ławki, stoliki, biurka a także regały, szafy itp. - przeznaczone do wszystkich

pomieszczeń dydaktycznych użytkowanych przez dzieci i młodzież oraz urządzenia sportowe takie jak: drabinki, kozły, skrzynie, bramki do piłki ręcznej, nożnej, sprzęt do siatkówki, koszykówki itp. Meble i sprzęt muszą posiadać

certyfikaty zgodności z Polską Normą - PN-EN 1729-1 oraz PN-EN 1729-2. Atesty są wymagane w odniesieniu do środków czystości, wykładzin, dywanów, farb do malowania ścian i sufitów. Zastosowane meble, urządzenia oraz

pozostałe wyposażenie musi być fabrycznie nowe. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument - odpowiednio certyfikat lub atest w

stosunku do wskazanych materiałów, potwierdzający, że zastosowany wyrób lub element spełnia określone wymagania. 1.7. Warunki gwarancji - min. 3 lata, max 5 lat gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały licząc

od dnia ostatecznego odbioru robót. 1.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 7 do SIWZ) 3. Zamawiający dopuszcza

zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów

są wartościami minimalnymi. 4. Podwykonawcy: 4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części

zamówienia. 4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał

techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe lub ekonomiczne podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca

zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje. 4.4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie

spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy 4.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo, który podlega

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 5.

Warunki gwarancji - min. 3 lata do 5 lat gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały licząc od dnia ostatecznego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę

gwarancji..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.17.00.00-1, 45.26.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.32.00.00-6, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.40.00.00-1, 45.43.20.00-4, 45.42.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0,
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45.43.20.00-4, 45.23.32.00-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 18.08.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 45.000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. , poz.1804 oraz poz. 978 i 1240).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający

przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23.03.2016r. do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie

decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć do UM ORZESZE pok. nr 19. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, jeżeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji - zamawiający nie dokonuje opisu

żadnych wymagań do tego warunku Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału

w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/

nie spełnia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: min. 2 zadania odpowiadające

swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, tzn. zrealizować co najmniej: 2 roboty budowlane, każda polegająca na budowie budynku kubaturowego w technologii: tradycyjnej

murowanej wraz z instalacjami wewnętrznymi, w stanie wykończonym, o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m3, lub szkieletowej w konstrukcji żelbetowej z wypełnieniem ścianami murowanymi wraz z instalacjami

wewnętrznymi, w stanie wykończonym, o kubaturze nie mniejszej niż 2000m3 Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku

szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o

dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku Ww. warunki zostaną uznane

za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o

oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami - minimum 1 osoba, 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 tj. osób posiadających uprawnienia w

zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej - wymagane dla kierownika budowy; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń do kierowania robotami elektrycznymi i

elektroenergetycznymi - wymagane dla kierownika robót; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń do kierowania robotami cieplnymi, wentylacyjnymi, gazowymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi - wymagane dla

kierownika robót; Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu

jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

sytuacji ekonomicznej i finansowej posiada środki finansowe lub wykaże zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 700.000,00 zł wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku

braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o

dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wykonaw cę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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;

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;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

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

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 wyklu czeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć:

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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolit ej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 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;
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III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

nie dotyczy

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 udzielonej gwarancji - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień

publicznych. 2. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót

budowlanych: a) wystąpienie zamówień dodatkowych, spełniających przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro lub o wartości nie

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, b) wystąpienie warunków geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w szczególności: istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, warunki atmosferyczne uniemożliwiające

prowadzenie robót budowlanych, w szczególności: temperatury powietrza poniżej -10,0oC, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami

atmosferycznymi, warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokonywanie odbiorów, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów, niewypały i niewybuchy; pożar - utrudniających terminowe

lub prawidłowe wykonanie zamówienia klęski żywiołowe c) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, wykopaliska archeologiczne itp., d) wystąpienie siły wyższej, e) wystąpienie zmian w przepisach prawa, f)

działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, g) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych

wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych a także usunięcie błędów w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, jeżeli jest to niezbędne lub wymagane. i) przekroczenie określonych w przepisach

prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku jeżeli są wymagane j) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w

przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, k) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, l) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie

wstrzymuje wykonanie robót budowlanych. ł) Wstrzymanie robót przez Zamawiającego, nie będących następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy m) Nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, nie

będących następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy n) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości

dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych protesty mieszkańców 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2

termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności 4. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również

dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia

robót zamiennych, wskutek: a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych,

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli lub ich części, c) zmian technologicznych

spowodowanych w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości tych robót,

pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów ich eksploatacji, konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa; 5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 4 nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia. 6. Przewiduje się

możliwość wprowadzenia zmian osobowych: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo

budowlane, jeżeli są wymagane przy realizacji umowy b) zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w

ustawie Prawo budowlane, jeżeli są wymagane przy realizacji umowy c) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, z zastrzeżeniem postanowień §13 d) rozszerzenie lub

zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy 7. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek

zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; jeżeli ma zastosowanie do przedmiotowej umowy 8. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Podatek VAT naliczony będzie według obowiązujących przepisów. Wartość netto określona w umowie będzie niezmienna w

trakcie obowiązywania. Zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz wartość brutto umowy wprowadzona zostanie aneksem do umowy. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. (na

podst. Art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp) 9. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy wysokością dotychczasowego minimalnego wynagrodzenia za pracę a

nową wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana będzie dotyczyła przypadku, jeżeli przy kalkulacji ceny realizacji zadania przedstawionego w ofercie została skalkulowana stawka minimalnego wynagrodzenia

obowiązująca w dniu składania oferty, bez zaplanowania wzrostu stawki w następnych latach. Zmiana będzie uwzględniała jedynie pracowników Wykonawcy zatrudnionych przez niego wyłącznie przy realizacji przedmiotu zamówienia w

pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. (na podst. Art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy

pzp) 10. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością odprowadzanych składek a nową wysokością odprowadzanych składek. W takim przypadku

wykonawca będzie zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze wskazaniem zmiany wysokości odprowadzanych składek. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. (na

podst. Art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp) 11. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy b) zmiany danych

teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://bip.orzesze.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski Orzesze, ul.Sw.Wawrzyńca 21 lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21, 43 - 180 Orzesze.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyzna nia środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolny m Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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