Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.namyslow.eu

Namysłów: Przebudowa świetlicy w Brzezinkach
Numer ogłoszenia: 28334 - 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa , ul. Stanisława Dubois 3,
46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa świetlicy w Brzezinkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika
Zamówień: Wykonywanie pokryć dachowych - 45261210-9. Remont pokrycia dachowego obejmuje wymianę
pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych na pokrycie z blachodachówki powlekanej wraz z
robotami towarzyszącymi i przewiduje: rozbiórkę pokrycia z płyt falistych azbestowo-cementowych wraz ze
składowaniem (złożeniem na paletach i zabezpieczeniem do utylizacji); demontaż obróbek blacharskich, rynien
dachowych, rur spustowych i wyłazów dachowych; przemurowanie kominów ponad dachem spadzistym z cegły
pełnej kl. 15 wraz z wykonaniem tynków cem.-wap. kat. III oraz wykonanie czapek kominowych z zaprawy
cementowej zbrojonych z kapinosami i zakonserwowaniem ich emulsją bitumiczną; pomalowanie kominów farbą
elewacyjną w części strychu i ponad dachem; oczyszczenie i 2-krotną impregnację konstrukcji więźby dachowej
środkiem grzybobójczym i ogniochronnym, np. Fobos 4M lub o równoważnych parametrach; montaż folii dachowej
paroprzepuszczalnej o paroprzepuszczalności min. 1200 g/m2; montaż kontrłat i łat drewnianych z drewna
impregnowanego; montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki lub zbliżonym o
parametrach jak blachodachówka; wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki powlekanej w kolorze ceglastym
mat lub brązowym - do uzgodnienia z zamawiającym; grubość nominalna rdzenia min. 0,5 mm z obustronną
antykorozyjną powłoką cynkową (min. 25µm) i farbą gruntującą (min.25 µm), a od góry przetestowaną powłoką
organiczną - poliestrową grub. min. 40 µm; montaż wyłazów dachowych fabrycznie wykończonych wraz z obróbkami
blacharskimi; montaż ław kominiarskich stalowych prefabrykowanych fabrycznie wykończonych; montaż rur

spustowych i rynien dachowych z blachy ocynkowanej; montaż instalacji odgromowej w budynku wraz z
pogrążaniem uziomów i wykonaniem pomiarów instalacji odgromowej. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w
przedmiarze robót, który stanowi integralną część przedmiotu zamówienia. Inne wymagania Zamawiającego:
wywiezienie gruzu z rozbieranych elementów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z
kosztami składowania materiałów rozbiórkowych (bez kosztów utylizacji eternitu, które pokryje Zamawiający).
Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie eternitu i złożenie go na paletach na terenie budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiającym; wszystkie materiały zastosowane przy realizacji zamówienia muszą posiadać
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne (w tym deklaracja właściwości użytkowych na blachodachówkę), które
należy dostarczyć Zamawiającemu.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-9.
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: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.300,00 zł (słownie złotych:
jeden tysiąc trzysta 00/100)
III.2) ZALICZKI
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:
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;

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 - 95
2 - gwarancja - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany dotyczącej:
powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do
powierzenia podwykonawcom; wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w złożonej ofercie;
wskazania innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie; rezygnacji z podwykonawstwa
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym.
Siwz jest odpłatna (12,20 zł).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2016 godzina
10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3,
budynek A, w sekretariacie, pokój Nr 12.

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

