Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.zaz.pila.pl/przetargi.html

Piła: Remont elewacji budynku przy ul. Węglowej 9 w Pile
Numer ogłoszenia: 162981 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej , ul. Węglowa 9, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 214 43 40, faks 67 214 43 47.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaz.pila.pl/przetargi.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku przy ul.
Węglowej 9 w Pile.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest remont elewacji budynku przy ul. Węglowej 9 w Pile. Zakres rzeczowy robót do
wykonania obejmuje : 1. Roboty związane z pokryciem dachowym budynku zasadniczego i
zadaszenia tarasu: a) naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych blachy ocynkowanej w
odcinkach o długości 0,5m - uszczelnienie wszystkich styków na łączeniach rynny, b) mycie
powierzchni gładkiej -umycie daszku z poliwęglanu na tarasie budynku o powierzchni 33,215 m2,
c) częściowe orynnowienie daszku poliwęglanowego na odcinku ok. 4m - rynną dachową
półokrągłą o śr. 8 cm z PCV. 2. Roboty remontowe elewacji budynku: a) mycie powierzchni
gładkiej o powierzchni 804,6 m2, b) nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - 28,638 m2, c)
ręczne nałożenie suchej mieszanki żywiczno- mineralnej - 28,638 m2, d) gruntowanie podłoży
gruntem barwionym - 806,4 m2, e) malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową wraz z
drobnymi naprawami rys tynku masą silikonową-kolor jasny popiel -804,6 m2, f) dwukrotne
malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych, tj. balustrada tarasu,
balkonów oraz konstrukcja daszku z poliwęglanu ( kolor pomarańczowy) - 118,4 m2, g) dwukrotne
malowanie ochronne farbami poliwinylowymi parapetów podokiennych, pasów podrynnowych,
ogniomurków, h) wymiana lub uzupełnienie płytek gresogranitowych typu TARTAN w stopniach
schodów zewnętrznych, i) wykonanie obróbki loggi z blachy ocynkowanej, powlekanej - 2,4 m2, j)
wymiana lub uzupełnienie płytek gresogranitowych na cokole, k) uzupełnienie posadzki
cementowej o powierzchni 4,98 m2 l) ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnejprzyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży- 4,980 m2, m) uzupełnienie cokolików z płytek

gresogranitowych Tartan - 33,200 m. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera przedmiar
robót.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8,
45.44.22.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : nie określa się
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na
wykonaniu lub remoncie elewacji budynku o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł
brutto każda (słownie: sześćdziesiąttysięcy złotych). Ocena spełniania warunku
będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i
dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W
takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunków szczególnych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia kierownikiem robót (1 osobą) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Ocena
spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te
posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na 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, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 70 tysięcy złotych. Ocena
spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj.
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert - na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych 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, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn
wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku. W
przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych

walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego (strona internetowa:
http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie
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;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;



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;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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 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)
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda:
a) dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; b) dokumentów dotyczących w
szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. UWAGA : W przypadku korzystania przez
Wykonawcę z zasobów innych podmiotów w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia,
potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej, podmiot
udostępniający zobowiązany będzie złożyć pisemne zobowiązanie ( w oryginale ), które w swojej
treści będzie zawierało co najmniej następujące informacje : 1) Strony, których zobowiązanie
dotyczy tj. a) nazwa i adres wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, dane rejestrowe
wykonawcy, nazwiska osób go reprezentujących, b) nazwa i adres podmiotu udostępniającego,
dane rejestrowe podmiotu, nazwiska osób go reprezentujących, 2) wykaz udostępnianych zasobów
wraz z określeniem sposobu ich wykorzystania przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) na jaki okres udostępniane będą zasoby podmiotu, przy czym okres ten nie może być krótszy niż
okres konieczności wykorzystania udostępnianego zasobu w należytym wykonaniu zamówienia, 4)
charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby, 5)
okres i zakres udziału podmiotu udostępniającego swoje zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 6)

podpis podmiotu udostępniającego oraz data i miejsce wystawienia zobowiązania. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wymieniać wszystkich
Wykonawców i być przez nich podpisane. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie określać
postępowanie do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Pełnomocnictwo niniejsze
musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.
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.
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
5. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: 1) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby inspektora nadzoru i
kierownika budowy pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia lub
kwalifikacje i spełnia wymogi SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji
przedmiotowej umowy w przypadku: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych; b)
zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót jest niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, 3) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia,
jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w
przypadku: a) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, b) siły
wyższej, klęski żywiołowej, c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody
spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 4) Jeżeli wystąpią zmiany będące
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności wstrzymanie robót
przez Zamawiającego. 5) Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza
się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku
roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót lub dostaw. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu
trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. 6) Zmiana Umowy nastąpić może z
inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji
zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3)
koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ
zmiany na termin zakończenia umowy. 7) Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie

potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół
konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję
techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. 8) Wszystkie
powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9) Nie stanowią natomiast zmiany
istotnej umowy w rozumieniu art 144 ustawy PZP zmiany związane z obsługą administracyjnoorganizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zaz.pila.pl/przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie
Pomocy Humanitarnej, ul. Węglowa 9, 64-920 Piła.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.09.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej, ul.
Węglowa 9, 64-920 Piła (II piętro pok. 35)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

