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Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostE:pnia SpecyfikacjE: Istotnych Warunkow Zamowienia: 
w ww.bi p.swietochlowice.pl 

Swi~tochtowice: Remont kapitalny dachu Domu Sportu w 


Swi~tochtowicach przy ul. Wallisa 1 


Numer ogtoszenia: 51492 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012 


OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane 


Zamieszczanie ogtoszenia: obowiqzkowe. 

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swi~tochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Swi~tochlowice , 

ul. 	Katowicka 54 , 41-600 Swi~tochlowice, woj. slqskie, tel. 323491 800 , faks 323491812. 


Adres strony internetowej zamawiaj"cego: www.swietochlowice.pl 


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj"cego: Remont kapitalny dachu Domu Sportu w 

Swi~tochlowicach przy ul. Wallisa 1. 

11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane. 

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem zamowienia jest 

wykonanie remontu kapitalnego dachu na budynku Domu Sportu polozonym w Swi~tochlowicach przy ul. 

Wallisa 1 polegajqcego na: 1.demontazu starej dachowki , 2.demontazu rynien , rur spustowych i obr6bek 

blacharskich, 3.wymianie zbutwialych i uszkodzonych elementow drewnianych konstrukcji dachu, 

4.wymianie lat drewnianych, 5.wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwdi:wi~kowej z welny mineralnej gr. 15cm, 

6.wykonaniu izolacji dachu z dwoch warstw folii paro przepuszczalnej i paroszczelnej , 7.wykonaniu nowych 

obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 8 kryciu dachu dachowkq ceramicznq z 

pokryciem narozy i kalenic, 9.montazu nowych rynien pev fi 150 mm i rur spustowych pev fi 11 Omm, 

10wymianie okienek na poddaszu, 11 .wykonaniu nowej instalacji odgromowej, 12.wykonaniu daszkow 

ochronnych wokol budynku, 13.zamontowaniu plotk6w przeciwsniegowych , Szczegolowy opis przedmiotu 

zamowienia zawiera zalqczona do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia dokumentacja projektowa, 

przedmiary robot oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Zamawiajqcy wymaga udzielenia 

60 miesi~cznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane liczqc od dnia bezusterkowego odbioru 
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koricowego ca/ego zadania , z wyjqtkiem gwarancji na materia/y , dla ktorych okres gwarancji b~dzie taki jaki 

udziela dostawca. Zaleca si~ przed przygotowaniem oferty dokonania wizji lokalnej na obiekcie. Budynek 

Domu Sportu jest obiektem czynnym, roboty b~dq prowadzone na czynnym obiekcie. Wszystkie prace 

nalezy wykonae zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami Ca/ose zamowienia nalety wykonae z 

materia/ow nowych , posiadajqcych aktualne atesty lub aprobaty, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru . 

lIekroe w specyfikacji i za/qcznikach, przedmiot zamowienia zosta/ okreslony poprzez wskazanie znakow 

towarowych , patentow lub pochodzenia, intencjq Zamawiajqcego by/o przedstawienie typu materia/u, bqdz 

technologii. Zamawiajqcy dopuszcza sk/adanie ofert rownowaznych, jednakze zachowane muszq bye 

normy, parametry i standardy , jakimi charakteryzujq si~ wyspecyfikowane przez Zamawiajqcego 

wymagania okreslone projektem lub specyfikacjq . Wykonawca oferujqcy materia/y urzqdzenia 0 

parametrach rownowaznych parametrom wskazanym przez Zamawiajqcego ma obowiqzek wykazae 

rownowatnose oferowanych materia/ow w odniesieniu parametrow ktorych spetnienia wymaga 

Zamawiajqcy poprzez za/qczenie do oferty w formie tabeli ich porownania. Parametry uznawane za 

rownowatne nie mogq bye nitsze (gorsze) nit wskazane w opisie przedmiotu zamowienia. Wykonawca 

jest zObowiqzany do zagospodarowania odpadow powsta/ych w wyniku realizacji zadania .. 

11.1.4) Czy przewiduje si~ udzielenie zam6wien uzupetniaj~cych: nie. 


11.1.5) Wsp61ny Stownik Zam6wien (CPV): 45.261400-8 


11.1.6) Czy dopuszcza si~ ztozenie oferty cz~sciowej: nie. 

11.1.7) Czy dopuszcza si~ ztozenie oferty wariantowej: nie. 

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90. 

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

111.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Przyst~pujqC do niniejszego post~powania Wykonawca zobowiqzany jest 

do wniesienia wadium w wysokosci : 6.000z/ ( szesetysi~cyz/otych) Wadium mote bye wnoszone w jednej 

lub kilku nast~pujqcych formach 1) pieniqdzu; 2) por~czeniach bankowych lub por~czeniach spo/dzielczej 

kasy oszcz~dnosciowo-kredytowej, z tym te por~czenie kasy jest zawsze por~czeniem pieni~tnym; 3) 

gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por~czeniach udzielanych przez 

podmioty, 0 ktorych mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 11. 20000 utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsi~biorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116,poz. 730 i 732 i Nr 227, 

poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wykonawca sam wybiera sobie form~ wniesienia wadium. 

Wadium wnoszone w pieniqdzu nalety wp/acie przelewem na konto Urz~du Miejskiego w 

Swi~toch/owicach ING Bank Slqski SA Katowice 0 Swi~tochlowice : 54 1050 1373 1000002281497178 

z dopiskiem : Dach Dom Sportu Wadium musi znaleze si~ na koncie Zamawiajqcego do dnia 13032012 r. 
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do godz. 10:00. Wykonawca obowiqzany jest wniesc wadium przed uplywem terminu skladania ofert 

KserokopiE? polecenia przelewu potwierdzonq za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawcr:; nalezy 

dolqczyc do oferty. Wadium wniesione w pieniqdzu za pomocq przelewu bankowego zamawiajqcy bE?dzie 

uwazal za skuteczne tylko wowczas, gdy bank prowadzqcy rachunek Zamawiajqcego potwierdzi, ze 

otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania ofert. W wymienionym przypadku dolqczenie do 

oferty kopii plecenia przelewu wystawionego przez wykonawcE? jest warunkiem koniecznym, ale 

niewystarczajqcym do stwierdzenia przez zamawiajqcego terminowego wniesienia wadium przez 

wykonawcE? Wadium w innej formie niz pieniqdz nalezy zlozyc w formie oryginalu w UrzE?dzie Miejskim w 

SWiE?tochlowicach, uL Katowicka 54, w kasie parter pok. 123, a kserokopiE? wniesienia wadium 

potwierdzonq za zgodnosc z oryginalem przez osobE? uprawnionq do skladania oswiadczen woli w imieniu 

wykonawcy dolqczyc do oferty . Wadium wniesione przez jednego ze wspolnik6w konsorcjum uwaza siE? za 

wniesione prawidlowo. Wykonawca zobowiqzany jest zabezpieczyc ofertE? wadium na caly okres zwiqzania 

ofertq . Zamawiajqcy dokona zwrotu wadium w przypadkach okreslonych wart. 46 ustawy Zamawiajqcy na 

pisemny wniosek wykonawcy zwr6ci wadium w przypadku wycofania oferty przed u~ywem terminu 

skladania ofert, Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana , traGi wadium 

wraz z odsetkami na rzecz zamawiajqcego wylqcznie wtedy gdy -odm6wi podpisania umowy na 

warunkach okreslonych w ofercie , -wykonawca nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 

na zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wien ia, -zawarcie umowy stanie siE? 

niemozliwe z przyczyn lezqcych po stronie wykonawcy . Zamawiajqcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami , 

jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0 kt6rym mowa wart . 26 ust. 3 ustawy nie zlozyl 

dokument6w lub oswiadczen, 0 kt6rych mowa wart. 25 ust. 1 ustawy lub pelnomocnictw, chyba ze 

udowodni , ze wynika to z przyczyn nielezqcych po jego stronie. 

111.2) lALlClKI 

Czy przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie 

111.3) WARUNKI UDlIAt.U W POSTI;POWANIU ORAl OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEt.NIANIA TYCH WARUNKOW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy 

prawa naktadaj" obowi"zek ich posiadania 


Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 


Zamawiajqcy nie wyznacza szczeg61owego warunku w tym zakresie 

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie 


Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 


W zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia Wykonawca musi wykazac, iz w okresie iz w 

okresie 5 ostatnich lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia 

dzialalnosci jest krotszy , w tym okresie wykonal zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidlowo ukonczyl co najmniej 3 roboty budowlane polegajqce na wymianie pokrycia 
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dachowego z dach6wki ceramicznej 0 wartosci nie mnieJszej it 250.000 zl brutto katda robota 

budowlana. 

111.3.3) Potencjat techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamowienia Wykonawca musi wykazac, it dysponuje lub b~dzie dysponowal osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zam6wienia tj.kierownikiem budowy posiadajqcym 

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeri zgodnie z 

prawem budowlanym lub odpowiadajqce im watne uprawnienia budowlane, kt6re zostaly 

wydane na podstawie wczesniej obowiqzujqcych przepis6w posiadajqcym minimum 5-letnie 

doswiadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu rob6t budowlanych, 

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

Zamawiajqcy nie wyznacza szczeg61owego warunku w tym zakresie 

111.4) INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEt.NIANIA WARUNKOW UDZIAt.U W POST~POWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawc~ warunk6w, 0 kt6rych mowa wart. 22 

ust. 1 ustawy, opr6cz oswiadczenia 0 spetnieniu warunk6w udziatu w post~powaniu, nalezy 

przedtozyc: 

• 	 wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezb~dnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i 

doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi~ciu lat przed uplywem terminu skladania 

ofert albo wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu, a jeteli okres prowadzenia 

dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca 

wykonania oraz zalqczeniem dokumentu potwierdzajqcego, te roboty zostaly wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone 

• 	 wykaz os6b, kt6re b~dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg61nosci 

odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrol~ jakosci lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i 

wyksztalcenia niezb~dnych dla wykonania zam6wienia, a takZe zakresu wykonywanych przez 

nie czynnosci, oraz informacjq 0 podstawie do dysponowania tymi osobami 

• 	 oswiadczenie, te osoby, kt6re b~dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia , posiadajq 

wymagane uprawnienia, jete Ii ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnieri 

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

nalezy przedtozyc: 
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• 	 oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia 

• 	 aktualny odpis z wlasciwego rejestru , jeteli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wczesniej nit 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 

dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert, a w 

stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• 	 aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urz~du skarbowego potwierdzajqce, te 

wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w lub zaswiadczenie, te uzyskal przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlotenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w 

calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej nit 3 miesiqce przed 

uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie 

zam6wienia albo skladania ofert 

• 	 aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajqce, te wykonawca nie zalega z 

op/acaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, te uzyskal 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych p/atnosci lub 

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 

miesiqce przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenle do udzialu w 

post~powaniu 0 udzielen ie zam6wienia albo skladania ofert 

• 	 wykonawca powolujqcy si~ przy wykazywaniu spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu 

na potencjal innych podmiot6w, kt6re b~dq braly udzial w realizacji cz~sci zam6wienia , 

przedklada takZe dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy , okreslonym w pkt 111.4.2 . 

111.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych 

Jezeli wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedklada: 

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj"cy, ze: 

• 	 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej nit 6 

miesi~cy przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w 

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert 

• 	 nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne 

albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych 
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platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie 

wczesniej nit 3 miesiqce przed u~ywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do 

udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert 

• 	 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si~ 0 zam6wienie - wystawiony nie wczesniej nit 

6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w 

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert 

111.6) INNE DOKUMENTY 


Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5) 


Wykonawcy zobowiqzani Sq zlotye nast~pujqce dokumenty oraz oswiadczenia; 1. oswiadczenia oraz 

dokumenty wskazane w rozdziale 6 specyfikacji, 2. wypelniony formularz ofertowy wedlug zalqcznika nr 2, 

W przypadku skladania oferty przez podmioty wyst~pujqce wsp61nie nalety podae nazwy (firmy) oraz 

dokladne adresy wszystkich wykonawc6w skladajqcych ofert~ wsp6lnq. 3.oswiadczenie 0 cz~sci 

zam6wienia, kt6rej wykonanie, Wykonawca zamierza powierzye podwykonawcom ( w tresci formularza 

ofertowego pkt 4) w przypadku powierzenia przez Wykonawc~ cz~sci zam6wienia podwykonawcom, 

5.pelnomocnictwo do reprezentowania w post~powaniu albo do reprezentowania w post~powaniu i 

zawarcia umowy, w przypadku Wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia zgodnie z 

art. 23 ustawy (dotyczy r6wniez wsp61nik6w sp61ki cywilnej), 6.pelnomocnictwo do wyst~powania w imieniu 

Wykonawcy , w przypadku gdy dokument6w skladajqcych si~ na ofert~ nie podpisuJe osoba uprawniona do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sqdowego lub Wykonawca - w 

przypadku os6b fizycznych . 7. kosztorys sporzqdzony metodq szczeg6lowq, 8. dow6d wniesienia wadium 

Pelnomocnictwo, powinno bye przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczonej za zgodnose z 

oryginalem kopii przez osoby wystawiajqce pelnomocnictwo, notariusza lub osoby. kt6rych uprawnlenie do 

reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy . zgodnie ze sposobem reprezentacJi 

okreslonym w tych dokumentach. 

111.7) Czy ogranicza si~ mozliwosc ubiegania si~ 0 zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow, u 

ktorych ponad 50 % pracownikow stanowi'l osoby niepetnosprawne: nie 

SEKCJAIV:PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 


IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony . 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena. 


IV.2.2) Czy przeprowadzona b~dzie aukcja elektroniczna: nie. 


IV.3) ZMIANA UMOWY 


Czy przewiduje si~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na 
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podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunk6w zmian 

a) termin realizacji zadania moze ulec zmianie w przypadkach, na ktore ZamawiajCjcy czy tez Wykonawca 

nie mogl miec wplywu: - wystCjpienia dzialania sily wyzszej, innych zdarzen nadzwyczajnych jak rowniez 

wyjCjtkowo niesprzyjajCjcych warunkow atmosferycznych nie pozwalaJCjcych na dochowanie parametrow 

technologicznych i jakosciowych realizowanych robot; - nadzwyczaJnych zdarzen gospodarczych 

niezaleznych od ZamawiajCjcego, ktorych ZamawiajCjcy nie magI przewidziec w chwili zawarcia umowy; 

decyzji nadzoru budowlanego majCjcych wplyw na przesuni~cie terminu realizacji robot, takich jak 

wstrzymanie budowy; b)w zakresie terminu wykonania zamowienia pod warunkiem - zmian wynikaJCjcych z 

koniecznosci wykonania robot niezwiCjzanych bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, 

ktorych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy; - rezygnacji z 

wykonania cz~sci robot obj~tych zamowieniem. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunk6w 

zam6wienia: www.bip.swietochlowice.pl 

Specyfikacj~ istotnych warunk6w zam6wienia mozna uzyskae pod adresem: UrzCjd Miejski 

Swi~tochlowice ul. Katowicka 54 , Wydzial Zamowien Publicznych pk.121 . 

IV.4.4) Termin skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu lub ofert: 12032012 

godzina 10:00, miejsce: UrzCjd Miejski Swi~tochlowice ul. Katowicka 54, Wydzial Zamowien Publicznych 

pk.121 . 

IV.4.5) Termin zWi'1zania ofert'1: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert) . 

IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zam6wienia, w przypadku 

nieprzyznania srodk6w pochodz'1cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj'1cych zwrotowi 

srodk6w z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym 

Handlu (EFTA), kt6re miaty bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cz~sci zam6wienia: nie 

http://bzpO.portal.uzp.gov.pllindex. php?ogloszenie=show&pozycja=SI492&rok=201... 2012-02-21 
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