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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

demontaż dotychczasowego pokrycia dachu wykonanego z blachy ocynkowanej i pokrycie blachą cynkowo -
tytanową dachu kaplicy pogrzebowej na Cmentarzu Prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim razem z
armaturą odpływową wód opadowych.

Sekcja I : Zamawiający

I.l Nazwa i adres: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, Plac Zamkowy 4, tel. 0-44
646-52-72, fax. 0-44 646-52-72, e-mail: muzeum @ post.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.muzeumpiotrkow.pl

I.2. rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II : Przedmiot Zamówienia

D.I Określenie przedmiotu zamówienia

ll.l.l. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż dotychczasowego pokrycia dachu wykonanego
z blachy ocynkowanej i pokrycie blachą cynkowo - tytanową dachu kaplicy pogrzebowej na Cmentarzu
Prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim razem z armaturą odpływową wód opadowych.

lU. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

n.I.3. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia - demontaż dotychczasowego pokrycia dachu wykonanego z blachy ocynkowanej i
pokrycie blachą cynkowo - tytanową dachu kaplicy pogrzebowej na Cmentarzu Prawosławnym w Piotrkowie
Trybunalskim razem z armaturą odpływową wód opadowych.

11.1.4 Opis przedmiotu zamówienia:
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy o powierzchni 42.4 m kw.
- rozebranie rynien z blachy o długości 22.1 m
- rozebranie rur z blachy o długości 8 m
- pokrycie dachu na rąbek podwójny blacha cynkowo - tytanową o powierzchni 42.4 m kw.
- obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo - tytanowej o powierzchni 12.1 m kw.
- rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo - tytanowej o długości 21 m
- rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo - tytanowej

n.l.5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

D.1.6. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ):

CPV -71251000-2
wymiana pokrycia dachu na kaplicy pogrzebowej na Cmentarzu Prawosławnym w Piotrkowie Tryb.

11.1.7. Czy dopuszcza się złożenie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

11.1.8. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,



II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA m : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

m.i Wadium:
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

m.2 Zaliczki
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet zamówienia:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet zamówienia

111.3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen spełnienia tych warunków.

111.3.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na podstawie analizy treści złożonego oświadczenia, o którym mowa w
pkt. mAJ. niniejszego ogłoszenia wg zasady spełnienia / nie spełnienia.

111.3.2. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na podstawie analizy treści złożonego oświadczenia, o którym mowa w
pkt. 1lI. 4.1. niniejszego ogłoszenia, wg. zasady spełnia/nie spełnia

III.3.3 Osoby zdolne do wykonania zadania

Wykonawca poda dane osobowe pracownika bądź pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na podstawie analizy treści złożonego oświadczenia, o którym mowa w
pkt. III. 4.1. niniejszego ogłoszenia, wg zasady spełnia/ nie spełnia

111.3.4 Sytuacja ekonomiczno - finansowa

Wykonawca powinien dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji zadania zgodnie z
oświadczeniem w SIWZ.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na podstawie analizy treści złożonego oświadczenia, o którym mowa w
pkt. m .4.1. niniejszego ogłoszenia, wg zasady spełnia / nie spełnia.

111.4 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o tym, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów
zawartych art. 24 ust. l ustawy Prawo Zamówień Publicznych

mA. l W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. l ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, należy przedłożyć

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według załącznika nr 2

m.4.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie ar. 24 ust. ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, należy przedłożyć:



l. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według załącznika nr 2.

2. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne według załącznika nr 3.

Sekcja IV : Procedura

IV.l Tryb udzielania zamówienia

IV.I.I. Tryb udzielenia zamówienia: pu bliczne zaproszenie do składania ofert w zamówieniu o wartości
nieprzekraczającej 14000 euro.

rv.2 Kryteria Oceny Ofert

IV.2.l Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

IV.3 Zmiana umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy - nie

IV.4 Opis sposobu przygotowania oferty :

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.

2. Wszelkie oświadczenia i załączniki wymagane przez Zamawiającego muszą być dołączone do oferty.

3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji i rozwiązań
alternatywnych.

4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, przy
pomocy komputera lub ręcznie wyraźnym pismem, nieścieralnym atramentem.

5. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy lub
uprawnionej osoby do reprezentowania Wykonawcy.

6. Ofertę należy złożyć w dwu zamkniętych kopertach.

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować wg poniższego wzoru :

Demontaż dotychczasowego pokrycia dachu wykonanego z blachy ocynkowanej i pokrycie blachą cynkowo -
tytanową dachu kaplicy pogrzebowej na Cmentarzu Prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim razem z
armaturą odpływową wód opadowych.
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, plac Zamkowy 4,
97-300 Piotrków Trybunalski
Nie otwierać przed - wpisać datę i godzinę otwarcia ofert .
Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

rv. 5 Odbiór robót:

l. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego pisemnego
powiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru, w którym wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy.

3. Blacha cynkowo - tytanowa powinna posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą.



IV. 6 Warunki gwarancji:

l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
jest on zobowiązany do naprawienia powstałej szkody w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

3. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający zażąda kary
umownej w wysokości 0.1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.

4. Wykonawca udziela na wykonane roboty 5 lat gwarancji.

5. W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 6 pkt. 3 umowy, Wykonawca
uprawniony jest do naliczenia odsetek kary umownej w wysokości 0.1 % wartości

zamówienia za każdy dzień zwłoki Zamawiającego.

IV.7 Informacje administracyjne

IVA.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.muzeumpiotrkow.p1 i www.bip.piotrkow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim,
Plac Zamkowy 4,97-300 Piotrków Trybunalski, sekretariat Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.

IVA.2. Termin składania ofert :
Do dnia 12 września 2011 roku w siedzibie Zamawiającego, 97-300 Piotrków Trybunalski, Plac Zamkowy 4, do
godz. 11.00 Otwarcie ofert o godz. 11.15 w dniu 12 września 2011 roku.

IVA.3. Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Specyfikacje opracował Piotr Gajda


