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Adres strony internetowej, na której zamaWiający udostępnia specyfikację Istotnych WarunkóW zamóWienia:
Wł,rw.bip.piotIkoW, pl

Piotrków TrybunaIski: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy
ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - etap ll.

Numer ogłoszenia: 167634 - 2015; data zamieszczenaa: 07.07.2015
OGŁOSZEN|E O ZAMOW|ENlU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy:

B zamówienia publicznego

I zawarcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamicznego systemU zakupóW (Dsz)

l. 1) NAZWA l ADRES: Miasto Piohków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków

Trybunalski, Woj. łódzkie, lel. 044 7327796, faks 044 7327798.

Adres strony internetowej zamawiającego: WWW,piotrkow,pl

l. 2) RoDzAJ zAMAWIAJĄCEGo: Administracja samorządowa.

l1.1) oKREŚLENlE PRzEDMloTU zAMÓWlENlA

ll.{.l) Nazwa nadana zamóWieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja i adaptacja budynku

pzy ul. Szkolne] 28 dla potzeb UM - etap ll,,

l1.1.2) Rodzaj zamóWienia: roboty budowlane.

l1,1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamóWienia: Termomodernizacja i

adaptacja budynku pzy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM _ etap ll. RoBoTY BUDoWLANE: 1)Rozbiórka

istniejących schodów wraz z zadaszeniem, rozbiórka nawieżchni betonowych w strefie wejścia, 2)

Wykonanie nowych schodów żelbetowych wraz z wykończeniem, 3)Wykonanie zadaszenia nad

schodami W konstrukcji stalowej z pokryciem szkłem, 4)MĄlkonanie żelbetowych fundamentóW Windy,

Wykonanie żelbetowego tzonu windy do poziomu 0,00 wraz z izolacjami, 5)lzolacja pzeciwwi|gociowa i

termiczna (XPS) ściany budynku W pasie o szerokości 7m, od poziomu fundamentu do poziomu 0,00,

wraz ze skuciem starych tynkóW, ich odtworzeniem. 6) Wykonanie ocieplenia fragmentu ściany:

szerokości 3,5m, od poziomu 0,00 do Wysokości 3,5m W strefie Wejścia do budynku zakończonego od

góry obróbką blacharską, 7') Zabezpieczenie biegu schodów na czas robót wykończeniowych _

balustrada drewniana, 8) Zabezpleczenie tżonu Windy przed dostępem osób: balustrada drewniana +

poszycie z płyt oSB3 w 22mm na Wiezchu trzonu Windy po zakończeniu robót, 9) Upoządkowanie

terenu po robotach. 'l0) WyWóz materiałóW z rozbiórki (gruz, odpady) na składowisko \ĄĄ/konawcy, złom

hĘ://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:167634&rok:ż\...20I5-07-07
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z rozbiórki zostanie przekazany zanądcy budynku. UWAGA: Wszelkie Wskazanie projektowe i

kosztorysowe z nazlvy Wyroby należy rozumieć, jako określenie Wymaganych parametróW technicznych i

standardóW jakościowych, Projektani dopuszcza Wykonanie prac innymi materiałami z zastrzeżeniem,

że nie odbiegają one, jakością istandardem od przyjętych W kosztorySie oraz dokumentacji projektowej..

l1.1.5)

! orzewiduje się udzielenie zamówień uzupełniająrych

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zak]esu zamówień uzupełniających

l1.1,6) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00,00.00-7, 45.1 1 .00,00-1 ,

l1.1.7| czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

l1.1.8) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

l1.2) czAs TRWANlA zAMÓWlENlA LUB TERMlN vVYKoNANlA: Zakończenie: 3,1 .08.20,15,

ll1.1)WAD|UM

lnfolmacja na temat wadium: Nie dotyczy

|l1,2|zALlczKl

ll1.3) WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANlA ocENY

SPEŁNlANlA TYCH WARUNKÓW

lll. 3.1) Uprawnienia do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - prz y dokonaniu oceny

spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą] spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociaźby jednego Warunku skutkować będzie Wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania; ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odzuconą. ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawańych W

ofercie,

ll1.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a)Wykaże co nalmniej trzy zamówienia (Wykonane W okresie pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności .iest krótszy to W tym okresie)

odpowiadające rodzajem pzedmiotowi niniejszego zamóWienia tj, - 3 roboty ogólnobudowlane

(budowa, przebudowa, remont - Wg ustawy Prawo budowlane Art, 3 pkt 6, 7a, 8) budynków o

Wańości 40 000,00zł każda - Wg załącznika ff 4 b\ załączy dokumenty potwierdzające, że

roboty Wyszczególnione W załączniku nr 4 zostały Wykonane W sposób należyty oraz

lll: lNF

FlNANsovVYM l TEcHNlczNYM

http]lbzpo.portaLuzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycj1167634&rok:20...20I5-07-07
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wskazujące, czy Zostały Wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone. sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych WarunkóW: - przy dokonaniu

oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia a|bo nie spełnia, -

niespełnienle chociaźby jednego warunku skutkować będzie Wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrz uconą. Ocena spełniania

povvyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawańych W

ofercie,

ll1,3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - paz y dokonaniu oceny

spełniania WarunkóW zamawiający będzie Się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkowaó będzie Wykluczeniem wykonawcy z

postępowania; ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrzuconą, ocena spełniania

powyźszych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawańych W

ofercie.

ll1.3.4) osoby zdolne do Wykonania zamóWienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) \Ą^/kaz osób, które będą uczestniczyć W Wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu WykonywanYch pżez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wg załącznika nr 3. osoby

posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji techniczne.J W budownictwie o

specjalności: konstrukcyjno - budowlanej. sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych

WarunkóW: - pży dokonaniu oceny spełniania WarunkóW zamawia.Jący będzie się kierował

regułą: spełnia aIbo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkowaó będzie

Wyk|uczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za

odrzuconą, ocena spełniania powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub

dokumentóW zawartych w ofercie,

ll1.3.5) sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych WarunkóW: - plzy dokonaniu oceny

spełniania warunkóW zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spelnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku Skutkowaó będzie Wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania; ofeńę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrz uconą, ocena Spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawartych W

ofercie.

httpJ/bzpO.portaLuzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:sho\ł&pozycjrI67634&rok=20...2015-07-0'r
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ll1.4) lNFoRMAcJA o oŚWlADczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAK|E MAJĄ DosTARczYc

WYKONAWCYW CELU POTWERDZEN|A SPEŁN|AN|A WARUNKÓW UDZ|AŁU W

PosTĘPoWANlU oRAz N|EPoDLEGAN|A WYKLUCZEN|U NA PoDSTAWE ART. 24 UsT. 1

UsTAvVY

ll1,4.1) W zakresie wykazania spełniania p.zez Wykonawcę Warunków, o których mowa w ań. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału W postępowaniu należy

pżedłożyći

. vvykaz robót budowlanych wykonanych W okresie ostatnich pięciu lat pzed upływem terminu

składania ofeń albo wniosków o dopuszczenie do udziału w po§tępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - W tym okresie, Wraz z podaniem ich rodzaju i Wańości,

daty i miejsca Wykonania oraz z załączeniem dowodóW dotyczących najważniejszych robót,

określających, czy roboty te zostały Wykonane W sposób należyly oraz Wskazujących, czy

zostały Wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

. wykaz osób, Kóre będą uczestniczyó W Wykonywaniu zamóWienia, W szczególności

odpowiedzia|nych za świadczenie usług, kontro|ę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

WraZ z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i \Jvykształcenia

niezbędnych do Wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych pżez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

ll1.4.2) W zak]esie potwierdzenia niepodlegania Wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. { ustawy,

należy pżedłożyć:

. ośWiadczenie o braku podstaw do Wykluczenia;

. aktualny odpis z Właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w ce|u

Wykazania braku podstaw do Wykluczenia W oparciu o ań, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, Wystawiony nie

Wcześniej niż 6 miesięcy pżed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu o udzielenie zamóWienia aIbo składania ofeń;

ll1.4.3) Dokumenty podmiotóW zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, pżedkłada:

ll1.4.3.1) dokument wystawiony w kąu, W którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

http:llbzpl.poiaLuzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj zr=167 634&tok:żD... 2015-07 -0'|
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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 izdrowotne albo

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub Wstżymanie W całości Wykonania decyzji właściwego organu - Wystawiony nie

Wcześniej niż 3 miesiące prżed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

ll1.4,3.2)

zaśWiadczenie Właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, W zakresie określonym w ań.24 ust. 1 pkt 4-8 -

Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy pżed upływem terminu składania WnioskóW o

dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofeń;

. zaśWiadczenie Właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, W zakresie określonym W ań. 24 ust, 1 pkt 10

-11 ustawy - Wystawione nie wcześniej niź 6 miesięcy pzed uptywem terminu składania

WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania

ofert.

ll1.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

. lista podmiotóW należących do tej samej grupy kapitałowej W rozumieniu ustawy z dnia 16lutego

2007 r, o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy

kapitałowej;

ll1.6) lNNE DoKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt ll1.4} albo W pkt ll1.5}

1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego W specyfikacji istotnych WarunkóW zamóWienia - Wg

załącznika nr 1; 2. oświadczenie o niepod|eganiu Wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust

1 oaz uslz ustawy Pzp - wg załącznika nr 2,,3.Wkaz osób, które będą uczestniczyó w wykonywaniu

zamóWienia Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu Wykonywanych

pzez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wg załącznika nr 3.

osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji techniczne.J W budownictwie o

specjalności: konstrukcyjno - budowlanej, 4.Wkaz co najmniej trzech zamóWień (Wykonanych W

okresie pięciu lat pżed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnbści jest

krótszy to w tym okresie) odpowiadających rodzajem pzedmiotowi niniejszego zamówienia tj. - 3 roboty

http:lłlzp}.portal.uzp.gov.pllindex,php?ogloszenie:show&pozycjx=I6'/634&rok-20...2015,0'7-0'7
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ogólnobudowlane (budowa, pżebudowa, remont - Wg ustawy Prawo budowlane Art. 3 pkt 6, 7a, 8)

budynkóW o Wartości 40 000,002ł każda - wg zalącznika nr4 5. Dokumenty potwierdzające, że roboty

Wyszczególnione W załąCznikl nr 4 zostały Wykonane W sposób należyty oraz Wskazujące, czy zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 6,ośWiadczenie o

niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg

załącznika nr 5; 7,ośWiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunkóW udziału W postępowaniu - Wg

załącznlka nr 6. 8,Aktualny odpis z Właściwego re,iest.u lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają Wpisu do rejestru Iub ewidencji, W celu

Wykazania braku podstaw do Wykluczenia W oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, Wystawionego nie

Wcześniej niż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia a|bo składania ofert; 9, Jeźeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej PoIskiej, zamiast dokumentóW, o których mowa

W pkt, 7 składa dokument lub dokumenty, Wystawione W kąu, W którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamóWienie, c) nie zalega z uiszczaniem

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne aIbo, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoźenie na raty zaległych płatności lub Wstżymanie W całości

Wykonania decyzji właściwego organu. 10, Jeżeli W kąu zamieszkania osoby |ub W kąu, W którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie Wydaje się dokumentóW, o których mowa w pkt.

7 zastępuje się je dokumentem zawieąącym ośWiadczenie W którym określi się takze osoby

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złoźone pźed Właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samoż ądu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kąu miejsca

zamieszkania osoby lub kąu, W którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub pżed

notariuszem.

SEKCJA lV: PROCEDURA

lV.1} TRYB UDzlELENlA zAMÓwleHln

lv.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony.

lV.2) KRYTERlA ocENY oFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamóWienia:

1-cena-95

2 - skrócony termin realizacji zamóWienia - 5

lv.2.2|

! Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

lv.3) zMlANA UMoWY

httpJ/bzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycjr767634&rok=20... 20I5-07-0'l
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przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofeńy, na

pod§tawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunkóW zmian

Umowa na realizację żamóWienia zostanie zawańa na Warunkach Wymienionych W zalączonym do

S|WZ Wzoże umowy § 17,

lV.4) lNFoRMACJE ADMlNlSTRAGYJNE

lV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamóWienia: WWw. bip, piotrkow. pl

specyfikację istotnych WarunkóW zamówienia można uzyskaó pod adresem: Urząd Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego Pasaź Rudowskiego 1 0 97-300 PiotrkóW Trybunalski pok. 317.

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń;

22.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Urżąd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10 97-

300 PiotrkóW Trybunalski punkt informacyjny,

lV.4.5) Termin związania ofeńą: okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert),

lv.4.17| czy przewiduie się unieważnienie postępowania o udzielenie zamóWienia, w prżypadku

nieprzyznania środkóW pochodzących z budżetu Unii Europejskiei oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonei przez państwa członkowskie Eulopejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: nie

httpJlbzpD.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a:l67 634&rok:20... 20I5-07-07


