Wejherowo: Remont izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku
Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22
Numer ogłoszenia: 164530 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie , ul.
Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 672 10 08, faks 58 672 39 66.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja oświatowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą
stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest Remont izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22, a w szczególności: 1.1 Roboty
rozbiórkowe, roboty ziemne: - wykucie z muru ościeżnic okiennych - 14 szt - wykucie z muru parapetów
zewnętrznych stalowych - 14 szt - wykucie z muru parapetów wewnętrznych betonowych - 14 szt - rozebranie
opierzenia cokołu z płytek - 6 m2 - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 3,35 m2 - rozebranie
nawierzchni z płytek chodnikowych - 24,8 m2 - rozebranie nawierzchni betonowej - 24,1 m2 - rozebranie
obmurówki cokołu z cegieł gr. 1/4 c. - 117 m2 - rozebranie izolacji cokołu z płyt styropianowych gr. 10 cm 11,7 m3 - rozebranie muru oporowego - 3,428 m3 - usunięcie humusu z darnią - 54 m2 - ręczne odkopanie ścian
piwnic - 73,6 m3 - zasypanie wykopów warstwami 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym - 73,6 m3 mechaniczne plantowanie terenu - 72 m2 - wykonanie trawników z dowozem humusu - 25,9 m2 - wywiezienie i
utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 1.2 Roboty tynkarskie - uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.
II - 59 m2 1.3 Roboty w zakresie stolarki okiennej - dostawa i osadzenie okien PCV - 14,40 m2 (14 szt) dostawa i osadzenie parapetów wewnętrznych 125x30 cm z płyt MDF lakierowanych z wykończeniem
krawędzi czołowej i bocznych typu ćwierćwałek - 14 szt - dostawa i osadzenie doświetlaczy piwnicznych z
tworzyw sztucznych o wym. 150/60/60 z kratką stalową ocynkowaną - 4 szt 1.4 Izolacja przeciwwilgociowa izolacja na ścianach piwnic z emulsji asfaltowej 3 warstwy - 55 m2 - izolacja na warstwie klejowej ścian piwnic
z emulsji asfaltowej 2 warstwy - 55 m2 1.5 Izolacja cieplna - ocieplenie ścian piwnic poniżej poziomu terenu
płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 10 cm z warstwą kleju na siatce - 48,49 m2 - ocieplenie ścian piwnic
powyżej poziomu terenu płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu baranek o uziarnieniu 2,0 mm - 56,3 m2 ocieplenie ościeży okiennych płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 2 cm z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu baranek o uziarnieniu 2,0 mm - 13,7
m2 1.6 Roboty dekarskie - opierzenie cokołu z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm - 9,1 m2 - parapety
okienne zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm - 7 m2 1.7 Roboty malarskie - dwukrotne
malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - 79,8 m2 1.8 Kanalizacja deszczowa - wymiana kanalizacji
deszczowej na nowe z rur PCV o śr. 160 mm - 60 mb - studzienki deszczowe z wpustem żeliwnym - 2 szt wymiana pionowych wpustów kanalizacji deszczowej na nowe z rur PCV o śr. 160 mm z rewizją - 3 szt 1.9
Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - 26,7 m2 - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- 48 mb.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
- Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne - Roboty tynkarskie - Roboty w zakresie stolarki okiennej Izolacja przeciwwilgociowa - Izolacja cieplna - Roboty dekarskie - Roboty malarskie - Kanalizacja
deszczowa - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4,
45.32.00.00-6, 45.42.11.60-3, 45.44.21.00-8, 45.33.23.00-6, 45.23.32.00-1.
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: 30.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w
wysokości 2 200 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100 zł).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończył co najmniej pięć robót budowlanych polegających na wykonaniu lub
remoncie min. 40 m2 izolacji cieplnej
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną
osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej

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:
•

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 okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej pięć robót budowlanych polegających na wykonaniu
lub remoncie min. 40 m2 izolacji cieplnej;
•

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;

•

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 ubezpieczenia 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.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;

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 - 90
2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.poradnia-wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22 84-200 Wejherowo pok. 102.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2015
godzina 09:30, miejsce: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie ul. Ofiar
Piaśnicy 22 84-200 Wejherowo pok. 102.
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

