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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie,
tel. 087 5628000, faks 087 5628098.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Zespołu
Szkół Nr 6 przy ul. Sikorskiego w Suwałkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 6 przy ul. Sikorskiego w Suwałkach. 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje: - wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej i
drzwiowej stalowej na stolarkę okienną PCV i drzwiową aluminiową, - ocieplenie ścian
zewnętrznych metodą lekko - mokrą w jednym z systemów posiadających aktualną Aprobatę
Techniczną ITB, z wyprawą silikatową i styropianem EPS80 i EPS 100 gr. 16 cm, ocieplenie stropu piwnic nad częścią nieogrzewaną styropianem EPS80 gr. 7 cm, ocieplenie stropodachów wentylowanych granulatem z wełny mineralnej lub włókna celulozy
gr. 20 cm wraz z wymianą istniejącego pokrycia dachowego na pokrycie dwuwarstwowe z
papy termozgrzewalnej, - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w części socjalnej
bloku sportowego polegająca na wymianie grzejników stalowych rurowych na stalowe
płytowe oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z
odzyskiem ciepła. 3. Szczegółowy zakres robót zawierają załączona do SIWZ dokumentacja
projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne i przedmiar robót. 4. Przedmiot
zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w

dokumentacji technicznej. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy
wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie
mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazanie na
wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i
jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem
towarowym i_lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie
parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w
dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają
określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest
równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na
składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty,
opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające
jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). Energię
elektryczną i pobór wody potrzebne do wykonania budowy Wykonawca zapewni we
własnym zakresie. 5. Wymagany okres gwarancji wynosi 3 lata gwarancji i 3 lata rękojmi na
wykonany przedmiot zamówienia. 6. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze
środków UE. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013. 7. Zamawiający przewiduje unieważnienie
postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.45.31.00-8, 45.33.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w
wysokości: 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych) na całość
zamówienia. 2. 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 (tj. Dz. U.
z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82
1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 23.06.2010 r. do godz. 10:00. 3.

1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 23.06.2010 r. do godz. 10:00. 3.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. W
przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty jest
termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium w pozostałych formach oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w
Suwałkach, ul. Sejneńska 82. 6. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w
ofercie. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11 . Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

·

w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. udokumentują
wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane
polegające na termomodernizacji budynków wraz z robotami towarzyszącymi
na łączną kwotę 1.500.000,00 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w
rozdziale 10 i 11 SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj.:
kierownik robót musi posiadać 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od
momentu uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika robót oraz
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U.
z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im
uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
w specjalnościach: a) konstrukcyjno - budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale 10 i 11 SIWZ
·

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia udokumentują: posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej
braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o
których mowa w rozdziale 10 i 11 SIWZ

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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 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 dla
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
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, 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, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·

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.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany
umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1. przedłużenie terminu
realizacji zamówienia umowy: a) w przypadku konieczności wykonania zamówień
dodatkowych o ile wykonanie ich spowoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji
umowy. b) wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli nie
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję działania siły wyższej.
2. zmiana zakresu wykonywanych robót: a) w przypadku konieczności wykonania tzw. robót
zamiennych, b) w przypadku zmiany obmiarów poszczególnych robót. 3. zmiana personelu

zamiennych, b) w przypadku zmiany obmiarów poszczególnych robót. 3. zmiana personelu
nadzorującego roboty np. kierownika budowy, inspektora nadzoru. 4. wprowadzenie lub
zmiana podwykonawcy zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska
Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 23.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16400 Suwałki sekretariat - pokój 115.
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: Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007 -2013..
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: tak
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