Częstochowa, 2014-04-10

IZ.271.22.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie remontów dachów w placówkach miejskich w Częstochowie - 2
części.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Częstochowa , ul. Śląska 11/13, 42-217
Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3707100, faks 34 3707170.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów
dachów w placówkach miejskich w Częstochowie - 2 części.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
Wykonanie remontów dachów w placówkach miejskich w Częstochowie.

zamówienia:

Część I:
Obiekt 1:Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Powstańców Warszawy 114a – pow. dachu ok.
848 m2
Obiekt 2:Gimnazjum nr 14, ul. Św. Rocha 221 – remont kominów
Obiekt 3: Zespół Szkół Specjalnych nr 23, ul. Legionów 58 – pow. dachu ok. 1088 m2
Obiekt 4:Biblioteka Główna, Al. NMP 22 – pow. dachu ok. 905 m2
Obiekt 5:IV Liceum Ogólnokształcące, Al. NMP 56 – pow. dachu ok. 642 m2
Część II:
Obiekt 1:VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Nowowiejskiego 18 – pow. dachu ok. 950 m2
Obiekt 2:Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, ul.Sikorskiego 78 –
pow. dachu ok. 800 m2
Obiekt 3:Dom Pomocy Społecznej , ul. Kontkiewicza 2 – remont kominów
Obiekt 4:Zespół Gimnazjów, ul. Krakowska 29 – pow. dachu ok. 275 m2
Obiekt 5:Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych, ul. Targowa 29 – pow dachu
ok.790 m2
Zakres prac:
a)położenie nowej warstwy papy podkładowej i termozgrzewalnej;
b)rozbiórka rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej;
c)montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej;
d)wykonanie obróbek kominów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie
internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do
internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa
będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Termin
Urząd Miasta Częstochowy

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-76-22, fax. 34 370-71-75
www.czestochowa.pl, iz@czestochowa.um.gov.pl

realizacji zamówienie zarówno dla Części 1 i 2: do dnia 29.08.2014 r.II.1.6) Wspólny
Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie
oferty częściowej: tak, liczba części: 2.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty
wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
29.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości:
Część I: 3.000,00 zł (słownie:trzy tysiące złotych)
Część II: 4.000,00 zł (słownie:cztery tysiące złotych)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i

doświadczenie
niezbędne
do
wykonania
przedmiotu
zamówienia,
tj.
udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na
remoncie dachu o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto.

 W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie

niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu
średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych
wyłącznie w walutach innych niż PLN).

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:
 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 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
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

do

udziału

w

 aktualne

zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie 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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony
zamieszkania potwierdzający, że:

miejsce

w kraju,

zamieszkania

poza

w którym ma siedzibę

terytorium
lub

miejsce

 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

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony 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)
1.Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach 6.1. od 6.2. specyfikacji.
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na
każdego ze wspólników.
1.1. Dokument o którym mowa w punkcie 6.1.e),6.2.a) siwz winien być złożony
w oryginale. Dokumenty o których mowa w punktach 6.1.b), 6.1.c), 6.1.d) i 6.2.b) siwz
winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
1.2.W

przypadku
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(tzw.

konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki
cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1. specyfikacji (lub w punkcie
6.3.2. specyfikacji - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentem wymienionym w pkt.6.1.a i
6.1.e. specyfikacji). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w
art. 366 Kodeksu cywilnego.
1.3.Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie musi zostać
załączone do oferty przetargowej w oryginale. Zamawiający wymaga podania przez
wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy.
1.4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w
punktach 5.2. specyfikacji polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących odpowiednio wspólników
konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub
przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w
odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów
(każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).
2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
a)wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, zawierający
oświadczenie, że wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz informację, czy wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie;
b) dowód wpłaty wadium.
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: najniższa cena.
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IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do
podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.
2. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w
dokumentacji projektowej (robót zaniechanych, o których mowa § 1 ust. 4 umowy)
sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w § 10 ust. 6 umowy.
3. Terminy wykonania i odbioru robót ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia
opóźnień wynikających z:
a)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
b)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
c)wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt
ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu;
d)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności;
e) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5
Prawa zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin
wykonania niniejszej umowy;
f)wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może
zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę
dokumentacji projektowej.
W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://bip.czestochowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: e
mail: lmaciejewska@czestochowa.um.gov.pl oraz Urząd Miasta Częstochowy Wydz.
Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 05.05.2014 godzina 09:30, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta (parter),
stanowisko Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.16)
Informacje
dodatkowe,
w
tym
dotyczące
finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego:
http://bip.czestochowa.pl Na tej stronie Zamawiający będzie również zamieszczał
pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ, odwołania dot. treści ogłoszenia oraz
postanowień specyfikacji istotnych warunków, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
DODATKOWE
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KLAUZULA SPOŁECZNA
Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie
wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
zatrudniona była co najmniej 1 osoba bezrobotna na każdą część zamówienia na
podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415, z późn. zm.) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego
bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań
z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego
UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, w przypadku uznania jego
oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: -zatrudnienia co najmniej 1 osoby
bezrobotnej na każdą cześć zamówienia , zgodnie z wymaganiami wskazanymi
w niniejszym punkcie specyfikacji - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
podpisania umowy nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, -przedłożenia
zamawiającemu zgłoszeń ofert pracy przedstawionych powiatowemu urzędowi pracy,
odpisu skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz
umów o pracę - w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. W przypadku
rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy
bezrobotnego), wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego
bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym
bezrobotnym. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań dotyczących zatrudniania w/w osób. Na żądanie zamawiającego, wykonawca
obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania w/w osób. W
przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia
wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych, wykonawca będzie
zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający
moment zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia - za
każdego
niezatrudnionego
bezrobotnego
poniżej
liczby
wymaganej
przez
zamawiającego, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy
powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją
zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn
nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie wykonawcy będzie
w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia
na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji.
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
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie
10.04.2014 r., numer ogłoszenia: 78465-2014.
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