Pleszew: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń
byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania
Numer ogłoszenia: 193103 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul.
Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7428365, faks 062 7428365.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ptbs.pleszew.pl



Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: NIE DOTYCZY

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania i
przebudowa pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie pn.: Zmiana
sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania
obejmuje roboty remontowe budynku o pow. zabudowy 103,00 m2 i kubaturze całego budynku 790,27
m3:a)naprawa pokrycia dachowego:przygotowanie podłoża przez sprawdzenie, oczyszczenie,
ewentualne przycięcie pęcherzy i podklejenie starego pokrycia papowego klejem
bitumicznym,pokrycie dachu papą zgrzewalną modyfikowaną wierzchniego krycia. b)wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej:wykucie z muru ościeżnic drewnianych i krat okiennych,montaż okien uchylnorozwieranych jednodzielnych z PCV w kolorze białym,obsadzenie wewnętrznych parapetów z
PCW,wykucie z muru ościeżnic drewnianych,montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych płaskich w
okleinie wraz z ościeżnicami,montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wejściowych wraz z
ościeżnicami,montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na
kolor biały.c)wymiana bramy zewnętrznej:demontaż i montaż ocieplonej bramy zewnętrznej
segmentowej.d)roboty budowlane w pomieszczeniach:ściany - rozebranie odbicia ścian z boazerii
PCV i wykładziny ściennej z płytek oraz wykonanie nowych tynków kat. III, które należy wyrównać
gładzią szpachlową; rozebranie ścianek działowych z cegieł grubości ½ cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej i wykonanie nowych z bloczków silka M18 oraz z płytek betonu komórkowego
grubości 12 cm; zamurowanie otworów o grubości 12 cm płytkami z betonu komórkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej; wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem
bruzd dla belek i ułożenie nadproży prefabrykowanych,sufity - istniejące podłoże sufitów należy
wyrównać gładzią,posadzki - rozebranie istniejących posadzek i wyrównanie nowego podłoża z

zastosowaniem zaprawy samopoziomującej oraz zaprawy cementowej,e)instalacja sanitarna demontaż istniejącej instalacji sanitarnej i wykonanie nowej - bez białego montażu.f)instalacja
grzewcza - demontaż istniejącej instalacji grzewczej i wykonanie nowej.g)instalacja elektryczna wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej, tablic rozdzielczych, instalacji oświetleniowej i gniazd
wtykowych - montaż instalacji bez osprzętu.3)Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi
wynosić co najmniej 3 lata (36 miesięcy) na prace budowlane oraz 5 lat (60 miesięcy) na
stolarkę.Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.4)Wykonawca dla w/w zadań zobowiązany
jest również wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie
cenie ofertowej:a)przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu prac,b)koszty organizacji
placu budowy, w tym dostaw niezbędnych mediów na potrzeby prowadzenia prac, po wcześniejszym
uzyskaniu warunków ich dostawy od użytkowników sieci,c)bieżące usuwanie na własny koszt
wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów i innych nieczystości stałych.5)Przy
prowadzeniu oraz po zakończeniu wszystkich prac do Wykonawcy należy uporządkowanie terenu
oraz naprawy wszelkich ewentualnych uszkodzeń powstałych w rezultacie robót.6)Zakres prac do
wykonania:Określony szczegółowo w kosztorysie ślepym (dodatek nr 8 do SIWZ), dokumentacji
projektowej (dodatek nr 9 do SIWZ) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych (dodatek nr 10 do SIWZ)7)Uwaga ! Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnień i
akceptacji rozwiązań materiałowych przed ich wbudowaniem.8)Uwaga ! Ilekroć w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub kosztorysie ślepym wskazano markę lub
pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo lub
równoważne, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się)
wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach.Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.9)Za roboty objęte kosztorysem ślepym, a niewykonane przez Wykonawcę nie będzie
przysługiwało wynagrodzenie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.31.23.10-3, 45.33.11.00-7,
45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3.
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: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1)Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2)Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy: 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3)Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4)Wadium
musi obejmować okres związania ofertą. 5)Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto
Zamawiającego o numerze: 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320. 6)W przypadku wniesienia wadium
w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć
przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty. 7)Nie
wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4
ustawy. 8)Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. 9)Zamawiający
zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
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



o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i
doświadczenie - w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia
działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na budowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej lub
budynków mieszkalnych, w tym co najmniej jedna robota w obiekcie użyteczności publicznej,



o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto (każda)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponują osobą posiadającą uprawnienia



budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
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


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)
dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów
prawa lub innych dokumentów rejestrowych
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
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp informacja nt. przewidywanych istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: patrz poniżej
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziby
Zamawiającego, ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew oraz http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolkigminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa-spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.htm.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.09.2012 godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - sekretariat.
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

