Nowy Tomyśl: Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Tomyślu
Numer ogłoszenia: 162878 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , ul.
Powstańców Wielkopolskich 2a, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4427700,
faks 061 427728.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytomysl.psp.wlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu ul. Powstańców Wlkp. 2a W ramach przedmiotu
zamówienia należy wykonać: - docieplenie ścian zewnętrznych budynków ; - wymianę części
stolarki okiennej; - wymianę starych drzwi wejściowych i bram; - wykucie luxferów; docieplenie stropodachu drewnianego; - docieplenie stropodachu niewentylowanego; docieplenie stropodachu wentylowanego; - modernizacja instalacji c.o.- wymiana instalacji,
regulacja instalacji, zaprojektowanie i uzupełnienia zaworów termostatycznych, wymiana
pionów i grzejników; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki nr 7, 8
do SIWZ. 2) Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie placu budowy i
w jego okolicy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania oceny
zgodności dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania
przez Zamawiającego oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne
do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz
specyfikacją techniczną. 3) wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych
zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu
przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót
prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu
zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4) Wykonawca zapewnia
materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne

atesty i certyfikacje pozwalające na ich stosowanie w budownictwie. Transport materiałów na
plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 5)
Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając w szczególności na względzie mienie
Zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt
zabezpieczyć urządzenia, sprzęt i materiały. 6) Wykonawca w trakcie wykonywania robót
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób
znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 7)
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej. 8) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację
odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy. 9) Po zakończeniu
robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest
do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu,
jaki był przed rozpoczęciem robót. 10) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót
przewidzianych niniejszą SIWZ zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest
sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych robót. 11) Przed
przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu
protokoły z wykonania prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą
wykonanych robót budowlanych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.22-6, 45.32.10.00-3,
45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.44.30.00-4, 45.45.30.00-7, 45.33.11.00-7.
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:
30.09.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że 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 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z
2007r. Nr 42, poz. 275). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy
dokonać przelewu na rachunek bankowy Powiatu Nowotomyskiego Bank PKO BP S.A. Nr

54 1020 4144 0000 6102 0007 2058 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. W
przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w
siedzibie Zamawiającego - sekretariacie KPPSP w Nowym Tomyślu ul. Powstańców WLKP.
2a , a kserokopię dołączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako
termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku
Zamawiającego. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą.
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
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek
ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający dokona
oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia
wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane porównywalne z
przedmiotem zamówienia (tj. polegające na wykonaniu termomodernizacji
budynku wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania) ) o wartości co
najmniej 450.000,00zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wg formuły
spełnia - nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek
ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający dokona
oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia
wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: a) dysponuje lub
będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót,
posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz osobą, która będzie pełnić funkcję
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa
budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń. Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z
ofertą oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek w
wysokości min. 700.000,00 zł, (słownie: siedemset tysięcy złotych).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wg formuły
spełnia - nie spełnia

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


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



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
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)
1) wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, 2) kserokopia dokumentu
potwierdzającego wniesienia wadium, 3) oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na
obiekcie, 4) kosztorys ofertowy- ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który będzie
wykorzystany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w razie odstąpienia od
umowy. Kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert - będzie
jedynie dokumentem poglądowym służącym zamawiającemu do zorientowania się w
poziomie poszczególnych cen.
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

1. Zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku: a) wystąpienia opóźnień w
przekazaniu terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego, b) wstrzymania robót przez
Zamawiającego; c) wystąpienia opóźnień w rozpoczęciu czynności odbiorowych oraz prób
końcowych, d) wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód o charakterze formalno- prawnym
lub faktycznym mających bezpośredni wpływ na możliwość terminowego wykonania
zamówienia, a niezależnych od żadnej ze stron umowy. e) wystąpienia działania osób trzecich
lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie
realizacji zamówienia, f) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, g) wystąpienia
niesprzyjających warunków pogodowych o charakterze klęski żywiołowej lub długotrwałych
uniemożliwiających prowadzenie prac pod warunkiem, że w okresach poprzedzających
wystąpienie tych warunków roboty były prowadzone nieprzerwanie zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. 2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia - zmiany technologiczne
spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami : a)niedostępność na rynku
materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń b)konieczność zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy, c)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych
okoliczności możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i
technologii robót. 3. Zmiany osobowe : a)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca
realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki
kadrowej wykonawcy. Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy , których
wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa
na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody
Zamawiającego na zaproponowaną osobę. 4. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji
części przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian
dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których
Zamawiający rezygnuje. 5. W przypadku braku wpływu środków finansowych jednostek
współfinansujących projekt, umowa może zostać zmieniona, co do zakresu rzeczowego i
finansowego oraz terminów realizacji. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania
do wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.nowytomysl.psp.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu ul. Powstańców Wlkp. 2a, pokój
4 64-300 Nowy Tomyśl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 07.07.2011 godzina 08:50, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Tomyślu ul. Powstańców Wlkp. 2a, pokój 1- sekretariat 64-300 Nowy Tomyśl.

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: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
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

