
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.lubrza.opole.pl/1215/653/16-09-2015-r-modernizacja-budynku-gok-w-lubrzy.html

Lubrza: Modernizacja budynku Gminnego O środka Kultury w Lubrzy

Numer ogłoszenia: 242818 - 2015; data zamieszczenia : 16.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Lubrza , ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 77 407 46 50, faks 77

407 46 51.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.lubrza.opole.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:  Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury

w Lubrzy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie

następujących robót budowlanych: CZĘŚĆ I: przebudowa dachu,(nowa konstrukcja więźby dachowej, oraz

ściany kolankowej z wieńcami), wymiana pokrycia dachowego, wykonanie termomodernizacji dachu, wymiana

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacja grzewcza (wymiana grzejników), wykonanie nowych

tynków w pomieszczeniach, malowanie pomieszczeń, wymiana włączników, gniazdek oraz opraw

oświetleniowych, wykonanie okładziny podłogowej z płytek ceramicznych, wykonanie wentylacji grawitacyjnej,

montaż rolet okiennych, wykonanie systemu wykrywania ognia i dymu (czujka plus system alarmujący), wymiana

stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji odgromowej, pozostałe, wynikające z dokumentacji projektowej;

CZĘŚĆ II: wykonanie termomodernizacji ścian od strony zewnętrznej, wykonanie iniekcji chemicznej ścian

konstrukcyjnych budynku na parterze, remont schodów zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

wymiana instalacji odgromowej, wymiana zadaszenia nad głównym wejściem do budynku, demontaż i montaż

elementów będących na elewacjach budynku, wykonanie napisów na elewacji w 3D wraz z podświetleniem,

pozostałe, wynikające z dokumentacji projektowej;.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

1 z 6 2015-09-16 15:40



II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.21.50.00-7, 45.42.20.00-1,

45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.30.00.00-0, 45.42.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 08.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez Wykonawców, każda oferta

musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla części I: 1500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100);

dla części II: 1500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone według wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Uwaga: W przypadku

wniesienia wadium w formie gwarancji - Gwarancja wniesienia wadium zobowiązuje Gwaranta do

nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku

wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp. 3. Sposób wniesienia wadium: 1)

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy

Nr 02 8905 0000 2000 0010 1114 0003 z dopiskiem wadium w postępowaniu V.271.3.2015.IOŚ, Modernizacja

budynku GOK w Lubrzy - Część I oraz wadium w postępowaniu V.271.3.2015.IOŚ, Modernizacja budynku GOK

w Lubrzy - Część II a kserokopię potwierdzenia przelewu załącza do oferty; 2) pozostałe formy wadium - oryginał

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy II piętro pok. nr 209 każdego dnia tygodnia w godzinach

7.00 do 15.00 nie później niż do godziny 9.00 w dniu w którym upływa termin do składania ofert, a kserokopię

zamieścić w ofercie. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w odpowiedniej

wysokości. 5. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, oraz 2, 4 ustawy Pzp.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 7.

Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca składający ofertę wykaże że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej

jedną robotę budowlaną zawierającą w swym przedmiocie, wykonanie przebudowy lub remontu - na

kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. brutto (słownie: sto tysięcy złotych), 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. Informacje w zakresie

wiedzy i doświadczenia Wykonawca składa zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ dla Części I oraz

zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ dla Części II . Opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tego warunku: Ocena spełniania warunku, nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia

/ nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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;

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,

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

3 z 6 2015-09-16 15:40



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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 - 90

2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany

unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w

kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części

wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) wprowadzenie w
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życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy. 2) Przewiduje się

zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia

zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w

szczególności: a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta spowodowana może być

jedynie okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, b) oznaczenia danych

dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, c) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby

zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż

ta, która została pierwotnie dopuszczona. 2. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do

umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 3. Nie

stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) sukcesja Wykonawcy tj.

nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku z następstwem prawnym, 2) zmiana danych związanych z

obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 3) zmiany danych teleadresowych, 4) zmiany osób wskazanych

do kontaktów między Stronami, 4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, z poźn. zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa

podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://bip.lubrza.opole.pl/1215/653/16-09-2015-r-modernizacja-budynku-gok-w-lubrzy.html

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy w Lubrzy, ul.

Wolności 73, 48-231 Lubrza pok. 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  01.10.2015

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lubrza ul. Wolności 73 48-231 Lubrza, sekretariat - pok.209.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Przebudowa dachu wraz z remontem pomieszczenia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  przebudowa dachu,(nowa konstrukcja

więźby dachowej, oraz ściany kolankowej z wieńcami), wymiana pokrycia dachowego, wykonanie

termomodernizacji dachu, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacja grzewcza -

wymiana grzejników,wykonanie nowych tynków w pomieszczeniach, malowanie pomieszczeń, wymiana

włączników, gniazdek oraz opraw oświetleniowych, wykonanie okładziny podłogowej z płytek ceramicznych,
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wykonanie wentylacji grawitacyjnej, montaż rolet okiennych, wykonanie systemu wykrywania ognia i dymu

(czujka plus system alarmujący), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji odgromowej,

pozostałe, wynikające z dokumentacji projektowej.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.21.50.00-7, 45.42.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 08.12.2015.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Termomodernizacja budynku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonanie termomodernizacji ścian

od strony zewnętrznej, wykonanie iniekcji chemicznej ścian konstrukcyjnych budynku na parterze, remont

schodów zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji odgromowej, wymiana

zadaszenia nad głównym wejściem do budynku, demontaż i montaż elementów będących na elewacjach

budynku, wykonanie napisów na elewacji w 3D wraz z podświetleniem, pozostałe, wynikające z

dokumentacji projektowej;.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.30.00.00-0, 45.42.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 08.12.2015.
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