
Baćkowice: Termomodernizacja obiektów u żyteczno ści publicznej na terenie Gminy

Baćkowice

Numer ogłoszenia: 41408 - 2015; data zamieszczenia:  24.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Baćkowice , Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie, tel. 15 868 62 04, faks 15

868 62 04.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://bip.backowice-gmina.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:  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie

Gminy Baćkowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie

następujących robót budowlanych: 1) związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Baćkowicach : Wymiana

instalacji centralnego ogrzewania - Montaż ogrzewania podłogowego - Instalacje centralnego ogrzewania, gdzie czynnikiem jest

woda grzewcza o temperaturze zasilania/powrotu +70°C/+55°C - Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej, gdzie

czynnikiem jest woda grzewcza o temperaturze zasilania/powrotu +70°C/+55°C - Zasilanie pompy ciepła poprzez dolne źródło

ciepła Zakres robót demontażowych obejmuje: - spuszczenie wody z całości instalacji grzewczej, zasilanej przez kotłownie, -

demontaż instalacji oraz armatury wewnątrz kotłowni. - demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego otwartego. - demontaż 2

kotłów na paliwo stałe mocy 100 kW każdy. - rozbudowa istniejącego budynku Urzędu o zejście do piwnicy - wycięcie

istniejącego gzymsu na budynku - przemurowanie komina dymowego od istniejącego stropu, nadmurowanie istniejących

kominów wentylacyjnych, docieplenie stropodachu, wykonanie nowych czapek kryjących kominy - wymiana istniejących

wywiewek na dachu - demontaż krat okiennych malowanie czyszczenie i ponowny montaż - malowanie czyszczenie drabiny

wejściowej na dach budynku - demontaż montaż masztów uchwytów i kabli na elewacjach - ocieplenie ścian styropian 16 cm,

wyprawa elewacyjna tynk akrylowy - ocieplenie ościeżnic okiennych i drzwiowych - docieplenie stropodachu - ocieplenie cokołu

dookoła budynku oraz ścian piwnicy - wymiana stolarki okiennej drzwiowej - opaska dookoła budynku - demontaż starej

instalacji odgromowej - montaż nowej instalacji odgromowej - nowe rury spustowe i rynny dachowe - nowe obróbki blacharskie -

nowe parapety zewnętrzne stalowe - nowe parapety wewnętrzne z tworzywa sztucznego - nowe obicia blachą kominów

dymowych i wentylacyjnych - montaż nowych posadzek na częściowo istniejących warstwach - pozostałe, wynikające z

dokumentacji projektowej; 2) związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Piórkowie : Wymiana instalacji

centralnego ogrzewani - Demontaż istniejących kotłów, zbiorników oleju oraz instalacji centralnego ogrzewania - Montaż

ogrzewania podłogowego - Instalacje centralnego ogrzewania, gdzie czynnikiem jest woda grzewcza o temperaturze

zasilania/powrotu +70°C/+55°C - Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej, gdzie czynnikiem jest woda grzewcza o

temperaturze zasilania/powrotu +70°C/+55°C - Zasilanie pompy ciepła poprzez dolne źródło ciepła - wykonanie

termomodernizacji ścian- styropian 15 cm, wyprawa elewacyjna tynk akrylowy - ocieplenie ościeżnic okiennych i drzwiowych -

docieplenie stropu poddasza wełną mineralną twardą 26 cm między legarami wykończenie płytami OSB 22 mm - ocieplenie

cokołu dookoła budynku oraz ścian piwnicy styrodur 8 cm, głębokość - 1 m poniżej poziomu terenu a powyżej poziomu terenu

na cokole budynku tynk mineralny wodoodporny, poniżej gruntu ocieplenie oddzielić od gruntu folia kubełkową - wymiana

stolarki okiennej i drzwiowej ze starej na nową, w części szkolnej w stolarce zamontowane nawietrzniki higroskopijne - opaska

dookoła budynku - przełożenie kostki przed szkołą - nowe obróbki blacharskie - nowe parapety zewnętrzne stalowe - nowe

parapety wewnętrzne z tworzywa sztucznego - nowe obicia blachą kominów dymowych i wentylacyjnych - wymiana kratek

wentylacyjnych na elewacjach - demontaż starych rynien oraz rur spustowych - montaż nowych rur spustowych, malowanie

czyszczenie ponowny montaż - malowanie czyszczenie krat wejściowych po kominie na dach sali gimnastycznej - na

elewacjach demontaż , montaż masztów uchwytów i kabli skrzynek klimatyzacji - wymiana płytek na schodach wejściowych -

demontaż starej instalacji odgromowej - montaż nowej instalacji odgromowej - ocieplenie klatki schodowej - remont łazienek -



remont magazynu opału - montaż elementów konstrukcyjnych - rozbiórka istniejących posadzek - montaż nowych posadzek -

pozostałe, wynikające z dokumentacji projektowej; 3) związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w

Modliborzycach: Wymiana instalacji centralnego ogrzewani - Demontaż istniejących kotłów, zbiorników oleju oraz instalacji

centralnego ogrzewania - Montaż ogrzewania podłogowego - Instalacje centralnego ogrzewania, gdzie czynnikiem jest woda

grzewcza o temperaturze zasilania/powrotu +70°C/+55°C - instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej, gdzie czynnikiem

jest woda grzewcza o temperaturze zasilania/powrotu +70°C/+55°C - zasilanie pompy ciepła poprzez dolne źródło ciepła -

wykonanie termomodernizacji ścian- styropian 15 cm, wyprawa elewacyjna tynk akrylowy - ocieplenie ościeżnic okiennych i

drzwiowych - remont naprawa ewentualne uzupełnienie brakujących gzymsów pozostałych na budynku oraz ocieplenie i

wyprofilowanie ich - demontaż częściowy (usunięcie) gzymsów budynku na poziomie w połączeniu ze stropem nad parterem -

docieplenie stropu poddasza - ocieplenie cokołu dookoła budynku oraz ścian piwnicy - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ze

starej na nową - demontaż starych świetlików betonowych - ocieplenie ścian fundamentowych - wymurowanie nowych

świetlików - opaska dookoła budynku z kostki brukowej - demontaż starych parapetów wewnętrznych, zewnętrznych i obróbki

blacharskiej - nowe obróbki blacharskie - nowe parapety zewnętrzne stalowe - nowe parapety wewnętrzne z tworzywa

sztucznego - nowe obicia blachą kominów dymowych i wentylacyjnych - demontaż starych rur spustowych - montaż po

renowacji oraz uzupełnienie brakujących części - malowanie czyszczenie krat pomostowych przy kominie - na elewacjach

demontaż montaż masztów uchwytów kabli - rozbiórka istniejących schodów wejściowych do szkoły - wymiana płytek na

schodach wejściowych - nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych - nowe schody wejściowe do szkoły - demontaż starej

instalacji odgromowej - montaż nowej instalacji odgromowej - remont zejścia wewnętrznego do piwnicy - rozbiórka istniejącego

zejścia do piwnicy - remont kotłowni - montaż elementów konstrukcyjnych ( nadproża nad drzwiami) - rozbiórka istniejących

posadzek oraz montaż nowych posadzek - pozostałe, wynikające z dokumentacji projektowej; 4) związanych z

termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej we Wszachowie: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - Montaż

ogrzewania podłogowego - Instalacje centralnego ogrzewania, gdzie czynnikiem jest woda grzewcza o temperaturze

zasilania/powrotu +70°C/+55°C - Instalacja rozprowadzająca wody użytkowej - Instalacja kanalizacji wewnętrznej do

istniejącego odpływu - zdjęcie istniejącego ocieplenia ścian budynku oraz ościeżnic - demontaż krat okiennych, malowanie

czyszczenie , ponowny montaż - demontaż rur spustowych na istniejącym budynku - montaż po ociepleniu starych rur na

istniejący budynek - demontaż i ponowny montaż masztów uchwytów i kabli na elewacjach oraz skrzynek prądowych -

ocieplenie ścian styropianem 12 cm, wyprawa tynk akrylowy - ocieplenie ościeżnic okiennych i drzwiowych - docieplenie stropu

poddasza - ocieplenie cokołu dookoła budynku oraz ścian piwnicy - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - opaska dookoła

budynku z kostki brukowej - demontaż starych parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych - nowe parapety zewnętrzne

stalowe - nowe parapety wewnętrzne z tworzywa sztucznego - pozostałe, wynikające z dokumentacji projektowej;.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.42.00.00-7.

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: 31.12.2015.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 178 000,00 zł (słownie:

sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych ). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku

wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego

Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem

na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. O/Baćkowice Nr 46 8507 0004 2005 5000 0244

0007 w tytule: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice 5. Gwarancje i poręczenia

złożone, jako wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż termin związania ofertą, pod rygorem wykluczenia

Wykonawcy z postępowania. 6. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu należy dołączyć

do oferty . 7. Warunki zwrotu, zatrzymania oraz żądania ponownego wniesienia wadium określa art. 46 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

III.2) ZALICZKI

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

WARUNKÓW



III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią realizację zamówienia w

oparciu o wiedzę i doświadczenie wynikające z wykonania - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z

prawidłowym ukończeniem - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, o

wartości minimum 3 000 000 zł (nie należy sumować wartości odrębnych zamówień), obejmującego

termomodernizacje budynku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w wykonywaniu zamówienia zapewnią

uczestnictwo: 1) co najmniej jednej osoby - przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy -

posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającej przynajmniej 3 lata doświadczenia jako kierownik

budowy; 2) co najmniej jednej osoby - przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych o

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, posiadającej przynajmniej 3

lata doświadczenia jako kierownik robót.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie

mniejszą niż 2 000 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień  do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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;

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 wyk luczeniu 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;

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;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną

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;

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;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się  o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

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

składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,

której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,

której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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;

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.backowice-gmina.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy w Baćkowicach, Baćkowice 85,

27-552 Baćkowice pokój 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.03.2015 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy w Baćkowicach, Baćkowice 85, 27-552 Baćkowice pokój 22. (sekretariat).

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:

Zamówienie współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

(program Norweski).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania środków

pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


