
Piotrków Trybunalski dnia 21.09.2009r.

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. ŻWIRKI 5/7
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

OKREŚLENIE  TRYBU ZAMÓWIENIA :
Przetarg nieograniczony

ADRES  STRONY  INTERNETOWEJ  NA   KTÓREJ  ZAMIESZCZONA   BĘDZIE  SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
www.piotrkow.pl

OKREŚLENIE PZREDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU  ZAMÓWIENIA:
 
KOD CPV 45 00 00 00-7
Remont dachu ( budynek główny ) w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. 

- remont dachu ( budynek główny ) :
1) dokonanie likwidacji przecieków pokrycia dachowego, szczególnie w okolicach styku połaci dachowych z kominami oraz

w koszach w okolicach okapów i zmian kątów nachylenia połaci dachowej.
2) dokonanie konserwacji obróbek blacharskich przy pokryciu dachowym z blachy ocynkowanej poprzez malowanie.
3) konserwacja, częściowa wymiana rynien budynku głównego.

Zamówienie należy wykonać ściśle  wg projektu technicznego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią
integralną część umowy.

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać :
* Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów
technicznych.
* Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : Polską Normą lub Aprobatą techniczną  w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.
Kontroli jakości materiałów i wykonywanych robót dokonują w imieniu zamawiającego inspektorzy nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami ustawy prawo budowlane, specyfikacjami technicznymi.       

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zapewni stały pobyt na terenie budowy  kierownika robót.
Wykonawca przedstawi inwestorowi polisę ubezpieczenia OC, obejmującą osoby trzecie, na cały okres realizacji zadania.
Wykonawca zobowiązuje się udzielić min. 5 lat gwarancji na wykonanie robót.

W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
wykonawca powinien zgłosić się do zamawiającego o wyjaśnienie.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany będzie do inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego budynku
znajdującego się w strefie oddziaływania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny  za szkody powstałe w budynku, a związane z
prowadzonymi robotami.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i będą one dotyczyć następujących przypadków : 

1. Wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin
wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych,
mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

3. Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające w okresie ich występowania, realizację
przedmiotu zamówienia i mające wpływ na termin wykonania.

4. Wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania
podstawowego.

5. Zostały ujawnione wady opracowania projektowego, o których zamawiający nie posiadał wiedzy,  a które mają wpływ na
termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego.
Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie,
opóźnione w skutek tych działań, a w odniesieniu do 1,4,5, i 6 również z uwzględnieniem skutków finansowych..

OFERTY  CZĘŚCIOWE:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 



INFORMACJE O  MOŻLIWOŚCI  ZŁOŻENIA OFERTY  WARIANTOWEJ:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA :
Termin realizacji wykonania zamówienia – do 30 listopada 2009roku.

SPOSÓB  UZYSKANIA  SIWZ :
SIWZ do odbioru w Domu Pomocy Społecznej, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żwirki 5/7 pokój nr 18 lub ze strony internetowej
www.piotrkow.pl

OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu :
1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zmówienia. W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki :   
a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to  w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia o podobnym charakterze z
niniejszym zamówieniem.
b) wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności ,oraz aktualne
zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty : 
c) wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia o
podobnym charakterze z niniejszym zamówieniem tj. : remont dachu budynku – wg załacznika nr 4

           d)wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia, wraz  z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz dokumentami potwierdzającymi
posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień – wg załącznika nr 5

    3) Niepodlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty :

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych – wg załącznika nr 3;

4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków :
• przy dokonaniu oceny spełniania warunków  zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia „,

• niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się  za odrzuconą.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych wezwie wykonawców,
którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , o których mowa  w art. 25 ust. 1, lub którzy  nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia  i dokumenty zawierające błędy, lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba ,że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy,
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,nie póxniej niz w dniu, w którym upłynął termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
Zamawiający wylkuczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

   
KRYTERIA  OCENY OFERT :
Cena – 100%



MIEJSCE  I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
Dom Pomocy Społecznej 97-300 Piotrków Tryb., ul. Żwirki 5/7 pok. nr 18  do dnia  12.10.2009r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert w dniu 12.10.2009r. o godz. 10.30  pok. nr 18

TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ :
30 dni.

PRACOWNICY  UPRAWNIENI DO  KONTAKTU Z OFERENTAMI :
Małgorzata  Podlewska tel. (044) 647-51-72

 


