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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.sobotka.pl

Sobótka: Przedszkole budynek przy ul. Świdnickiej 49: remont
pomieszczeń bloku żywieniowego II postępowanie
Numer ogłoszenia: 106227 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,
faks 071 3162123.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedszkole budynek przy ul. Świdnickiej 49: remont
pomieszczeń bloku żywieniowego II postępowanie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie zadania pn. Przedszkole budynek przy ul. Świdnickiej 49 remont pomieszczeń bloku żywieniowego - II
postępowanie, polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych Roboty branży ogólnobudowlanej 1.
W zakresie robót rozbiórkowych m.in. odbicie tynków wewnętrznych, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
rozebranie ścianek, filarów, kolumn z cegieł, wykucie ościeżnic stalowych, wywiezienie odpadów na wysypisko, 2.
W zakresie robót murarskich m.in. uzupełnienia ścian lub zamurowania otworów cegłami, podstemplowanie
zagrożonych nadproży i belek stropowych, wymiana stalowych nadproży oraz ich oszpałdowanie, 3.W zakresie
robót tynkarskich m.in.gruntowanie podłoża pod tynki, nakładanie tynku gipsowego, przygotowanie powierzchni
podłoża, gruntowanie podłoża, wykonanie gładzi, 4. W zakresie robót związanych ze stolarką drzwiową i okienną
m.in.obsadzanie wewnętrznych parapetów, montaż wraz z obróbką drzwi zewnętrznych, montaż ościeżnic
stalowych drzwi wewnętrznych, montaż drzwi wewnętrznych,wykonanie ścianek systemowych do kabin
sanitarnych, 5. W zakresie robót związanych z ściankami i obudowami gk, sufitami podwieszanymi gk
m.in.wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych na profilach stalowych, wykonanie obudów
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elementów z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie
stalowym, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych, wykonanie warstw wyrównawczych pod
posadzkę zaprawą samopoziomującą, wykonanie izolacji uszczelniającej pod okładzinę ceramiczną ścienną, 6.W
zakresie robót wykończeniowych i malarskich m.in. licowanie ścian płytkami ceramicznymi, wykonanie posadzek z
płytek gresowych na zaprawie klejowej, wykonanie cokolików z płytek gresowych na zaprawie klejowej,
wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej malowanie farbami określonych powierzchni 2.Roboty branży
sanitarnej 1. W zakresie robót kanalizacyjnych m.in. wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej do urządzeń wg
projektu budowlanego, wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej oraz rury PCW, wymiana trójnika żeliwnego
kanalizacyjnego, wykonanie odcinka rurociągów PVC wewnątrz budynku, wyposażenie instalacji kanalizacyjnej w
czyszczaki i tłuszczowniki, wykonanie wykopów liniowych pod projektowany rurociąg PVC, wykonanie podkładów
betonowych na podłożu gruntowym, wyposażenie pionów kanalizacyjnych w zawory napowietrzające,
wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w ustęp, umywalki i zlewozmywak, 2.W zakresie robót demontażowych
m.in. demontaż umywalki porcelanowej i wpustu żeliwnego, 3.W zakresie robót instalacji wody zimnej i cwu
m.in.wykonanie odcinków instalacji wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych, wymiana odcinków
instalacji wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych, wykonanie rurociągu z rur pex-al-pex, wykonanie
podejść do rozdzielaczy i przyborów z rur pex-al-pex, wykucie poziomych bruzd w ścianach, montaż szafki swp-2
swn-2 - montaż baterii umywalkowych, baterii natryskowej, brodzika, montaż wodomierza skrzydełkowego,
montaż szafki hydrantowej naściennej wraz z zaworem hydrantowym, 4.W zakresie robót instalacji c.o.
m.in.wymiana grzejnika żeliwnego, wykonanie rurociągu miedzianego instalacji c.o.montaż zaworów
grzejnikowych, 5.W zakresie robót instalacji gazu m.in. wymiana odcinka rurociągu stalowego, demontaż odcinka
rurociągu stalowego, demontaż kuchni palnikowej, montaż kuchni gazowej, 3.Roboty branży elektrycznej 1.W
zakresie robót związanych z wewnętrzną linią zasilającą i tablicami m.in. montaż tablicy TG z przygotowaniem
podłoża, podłączeniem przewodów oraz badaniem zabezpieczeń, wykucie bruzd pod przewody, zaprawienie i
zamalowanie bruzd, 2.W zakresie robót związanych z instalacją oświetleniową, gniazd wtykowych, odbiorów
technologicznych m.in. montaż puszek podtynkowych, wyłączników, gniazd, montaż opraw fluorescencyjnych,
plafonier kompaktowych, oprawy zewnętrznej, wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, zaprawianie bruzd z
pomalowaniem, ułożenie przewodów YDY, podłączanie wentylatorów i centrali wentylacyjnej, montaż przycisków
sterowania, wyłączników serwisowych wentylatorów, sprawdzenie, badania i pomiary obwodów elektrycznych,
skuteczności zerowania, natężenia oświetlenia, 3. W zakresie robót instalacji połączeń wyrównawczych m.in.
ułożenie przewodu wyrównawczego LgY, ułożenie bednarki FeZn 25 razy 4, 4.W zakresie robót demontażowych
m.in. demontaż opraw oświetleniowych, gniazd instalacyjnych, gniazd siłowych, wyłączników,.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.40.00-0, 45.21.25.00-1, 45.26.27.00-8, 45.11.11.00-9,
45.41.00.00-4, 45.26.25.22-6, 45.44.21.00-8, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.00.30.00-0,
45.31.53.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000 PLN.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach 1.pieniądzu 2. poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym 3. gwarancjach bankowych 4.gwarancjach ubezpieczeniowych 5.poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2016 r., poz. 359 Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia
12.07.2016 roku do godz. 10.00. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
numer 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce
w tytule przelewu prosimy wpisać Wadium przetargowe Przedszkole budynek przy ul. Świdnickiej 49 remont
pomieszczeń bloku żywieniowego II postępowanie Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do oferty.
Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2 do 5 SIWZ musi być zdeponowane w oryginale u Skarbnika
Gminy przed terminem składania ofert pok. nr 15, a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o
przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć jako załącznik
do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej,
który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika
Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium
będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 4 Ustawy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy
Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
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
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli posiadają przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia
warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia lub nie spełnia.
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum dwie roboty budowlane,
których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont obiektu użyteczności publicznej o całkowitej
wartości wykonanych robót równej minimum 100 tyś. zł z VAT każda Zamawiający dokona oceny
spełnienia ww warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku
zostanie dokonana wg formuły spełnia lub nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada własny lub dzierżawiony sprzęt
niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do
SIWZ tj. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest
do wykazania iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że Posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym następującym personelem kluczowym
a.kierownik budowy jedna osoba branża ogólnobudowlana uprawnienia do kierowania robotami w
specjalności budowlanej w zakresie konstrukcyjno budowlanym. Posiadający uprawnienia budowlane w
pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, b.
kierownik robót sanitarnych jedna osoba uprawniona do kierowania robotami w specjalności
instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Posiadająca aktualny wpis
do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, c.kierownik robót elektrycznych jedna osoba uprawniona
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
Posiadająca aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w
wysokości nie mniejszej niż 100 tys. zł PLN oraz posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie
mniejszą niż 200 tys. zł PLN. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunku na podstawie
dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia
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lub nie spełnia
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
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;
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 do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
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;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
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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
ubezpieczenia 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót, Zaparafowany wzór umowy wraz z
załącznikami.

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 - 80
2 - okres gwarancji - 12
3 - termin wykonania - 8
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.sobotka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Sobótka,
Rynek 1, 55-050 Sobótka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2016
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, sekretariat, parter budynku.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=10...

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
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