Nr sprawy: BPM.ZZP.271.466.2014

Nowy Sącz: Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły
Podstawowej nr 14 ul. Towarowa 6 w Nowym
Sączu.
Numer ogłoszenia: 128519-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1)

NAZWA I ADRES: Miasto Nowy Sącz, Rynek
woj. małopolskie, tel. 018 448 66 05, fax 018 443-78-63

1,

33-300

Nowy

Sącz,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowysacz.pl
I.2)

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kotłowni w budynku
Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Towarowa 6 w Nowym Sączu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowni w budynku Szkoły

Podstawowej nr 14 ul. Towarowa 6 w Nowym Sączu.
2. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty wykonawca udzielił min. 5-letniej
rękojmi oraz min. 5-letniej gwarancji.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został opisany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu
się podwykonawcami. Zamawiający nie zastrzega, że część lub całość zamówienia nie
może być powierzona podwykonawcom.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.10-0, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 70 dni.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1)

WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje obowiązku 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 nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. W zakresie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający będzie
rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie) wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie (2) roboty budowlane o podobnym charakterze
do robót stanowiących przedmiot zamówienia (należy przez to rozumieć budowę,
przebudowę lub remont kotłowni) o wartości min. 250 000 PLN łącznie.
2. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według
formuły: spełnia – nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. W zakresie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy wykażą się
dysponowaniem
a) minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń;
b) minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
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robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –
bez ograniczeń ;
c) minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń .
2. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według
formuły: spełnia – nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. W zakresie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców ubezpieczonych od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia 200 000 PLN.
2. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według
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 wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, 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, 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 dokumentu potwierdzającego,
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 odpisu 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
ofert.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej,
przedkłada:
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III.4.3.1)

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto 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
•

III.6)

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;

Inne dokumenty
Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4) albo w pkt III.5)
1. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku jeżeli
Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp (jeżeli 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: najniższa cena
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
1. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. l ustawy przewiduje możliwość
wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej
oferty w następujących okolicznościach i warunkach:
a) zmianą założeń lub warunków realizacji zamówienia w trakcie prowadzenia prac, niezależną
od Wykonawcy,
b) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe zrealizowanie
przedmiotu zamówienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub innymi
okolicznościami, mającymi znamiona działania siły wyższej, rozumiane jako spowodowane
czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia,
c) koniecznością wykonania robót dodatkowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i wynikającej stąd zmiany terminów
wykonania zadania,
d) ujawnieniem w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji,
których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji,
e) zmianą technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w
uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez
Wykonawcę,
f) zmianą zakresu robót powierzonych podwykonawcom, zmianą podwykonawców
zaangażowanych za zgodą Zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
g) dotyczących zatrudnienia podwykonawców /w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż
wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,
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2.

3.

4.

5.

6.

h) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
i) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie
obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w
ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania inwestycji – z zastrzeżeniem, że treść zmiany
przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w
wyniku którego zawarto niniejszą umowę,
j) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń
radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez
wykonawcę,
k) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie,
trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy
wykonawcy i jego podwykonawców,
l) terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku działań osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron,
m) terminu wykonania prac w przypadku zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających ponad
łączny czas wykonania przypisanych im czynności przewidziany obowiązującymi przepisami o okres równy tej zwłoce,
n) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub innych dokumentów do których zgodnie
z obowiązującymi przepisami Zamawiający był zobowiązany,
o) wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego.
p) Zmiana Wykonawcy w przypadku wystąpienia sukcesji uniwersalnej określonej przepisami
obowiązującego prawa.
Podstawą do stosownych zmian umowy, zgodnie z pkt 1 w w/w przypadkach będzie pisemny
wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających
na celu realizację prac w terminie założonym i udokumentowaniem faktu opóźnienia uzyskania
odpowiedniej decyzji, opinii lub uzgodnienia, wynikającego ze zwłoki spowodowanej przez
właściwą jednostkę lub instytucję, do której zwrócił się Wykonawca o powyższe, niekorzystnych
warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania zgodnie z warunkami
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także zmian
spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.
Dopuszcza się również zmiany w umowie z uwagi na inne przyczyny zewnętrzne niezależne od
Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu
wykonania umowy; w takim przypadku zostanie podpisany aneks do umowy.
Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego
opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń
lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy.
Za zwłokę, która może stanowić podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, może
zostać uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnienia,
wykraczający poza 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia o powyższe. W przypadku decyzji
administracyjnej, okres zwłoki będzie wynikał z opóźnienia wydania danej decyzji w stosunku do
terminu wynikającego ze stosownych przepisów.
Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia lub zmiana
rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne opóźnienie prac) zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności
dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących i inne
ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a których me można było przewidzieć na etapie
opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.

IV.4)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.nowysacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
W wersji papierowej: Zespół Zamówień Publicznych, Rynek 19, 33-300 Nowy Sącz, tel.
018 448 66 00, fax 018 443 78 63 lub pocztą za zaliczeniem pocztowym. Cena: 19,00 PLN +
koszty przesyłki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.06.2014 r. godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy
Sącz, pok. nr 9 Biuro Obsługi Mieszkańców.
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 dotyczy.
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.
ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-) Jerzy Gwiżdż
13.06.2014r.
……………………..…………………………….
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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