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

Myszków: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
PUBLICZNYCH NR 5 W MYSZKOWIE
Numer ogłoszenia: 206102 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków , ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. (34) 313 26 82 w.
145, faks (34) 313 50 29.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miastomyszkow.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 BUDYNKU ZESPOŁU
SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 5 W MYSZKOWIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w
Myszkowie, w tym: L.P. Wyszczególnienie robót jedn. miary ilość I. Podstawowe obiekty i roboty technologiczne
związane z uzyskaniem zaplanowanego efektu ekologicznego I.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I.1.1.
Roboty rozbiórkowe - elewacje demontaŜ wentylatorów dachowych do ponownego montaŜu, demontaŜ krat nad
studniami doświetlającymi i krat okiennych do ponownego montaŜu, rozebranie rur spustowych i rynien z blachy
nie nadającej się do uŜytku, demontaŜ obróbek blacharskich, okapu i ścianek attykowych z blachy, rozbiórka
pokrycia z papy, demontaŜ zewnętrznych okien drewnianych, demontaŜ drzwi zewnętrznych, demontaŜ przeszkleń
z luxferów kpl. 1,00 zbicie tynków z kominów ponad powierzchnią dachu wraz z wywozem ziemi, gruzu i papy z
rozbiórek na wysypisko wraz z kosztem ich utylizacji m3 170,27 I.1.2. Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych
- kondygnacje nadziemne docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grub. 15cm, metodą lekką - mokrą, z
pokryciem cienkowarstwowym tynkiem silikonowym m2 5 345,91 docieplenie ościeŜy styropianem grub. 3cm
metodą lekką - mokrą, z pokryciem cienkowarstwowym tynkiem silikonowym m2 870,43 docieplenie ścian
zewnętrznych wełną mineralną grub. 15cm, metodą lekką - mokrą, z pokryciem cienkowarstwowym tynkiem
silikonowym m2 25,00 docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grub. 15cm, metodą lekką - mokrą, z
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pokryciem cienkowarstwowym tynkiem zbrojonym włóknem szklanym m2 26,18 wzmocnienie, ochrona naroŜników
wypukłych kątownikiem metalowym, montaŜ listwy cokołowej, montaŜ listwy dylatacyjnej pionowej m 4 361,41
montaŜ parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m 948,48 wykonanie obróbek
blacharskich na gzymsach pod oknami i attykach z blachy powlekanej m2 630,53 I.1.3. Wykonanie docieplenia
ścian zewnętrznych - cokół i ściany poniŜej poziomu terenu docieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem
ekstrudowanym gr. 15cm i docieplenie ościeŜy okiennych piwnic styropianem ekstrudowanym gr. 3cm, wyprawa
dekoracyjny tynk mozaikowy na bazie spoiwa z wodnych dyspersji Ŝywic akrylowych, docieplenie ościeŜy
okiennych piwnic styropianem ekstrudowanym gr. 3cm, m2 1 284,80 wzmocnienie, ochrona naroŜników wypukłych
kątownikiem metalowym m 291,17 I.2 DOCIEPLENIE STROPODACHÓW docieplenie stropodachu wełną
mineralną o gr. 20cm układaną na stropie m2 2 325,97 docieplenie stropu wełną mineralną gr. 20cm m2 1 777,0
wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, dwuwarstwową m2 1 971,32 wykonanie
obróbek blacharskich na gzymsach z blachy powlekanej m2 227,30 montaŜ rynien i rur spustowych z blachy
powlekanej m 239,42 I.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ zabudowa drzwi aluminiowych
zewnętrznych z szybą bezpieczną m2 62,69 zabudowa okien z tworzywa sztucznego z nawiewnikami
higrosterowanymi m2 1 266,13 budowa ścian z luxferów m2 26,44 montaŜ nawiewników higrosterowanych w
istniejących oknach PCV szt. 182,00 I.4 MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO I.4.1. Roboty demontaŜowe
demontaŜ urządzeń (pojemnościowe podgrzewacze wody, naczynie wzbiorcze, odmulacze, wymienniki ciepła,
zawory kołnierzowe, pompy, szafa sterująca wraz z instalacją elektryczną), demontaŜ rurociągów z rur stalowych
o śr. 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100mm w tym rozdzielacza kpl. 1,00 L.P. Wyszczególnienie robót jedn. miary ilość
I.4.2. Roboty montaŜowe węzeł cieplny o mocy 623 kW kpl. 1,0 pompa obiegowa kpl. 1,00 naczynia przeponowe
100 dm3 szt. 1,00 zbiornik ciepłej wody uŜytkowej kpl. 1,00 osprzęt węzła cieplnego i wyposaŜenie pomieszczenia
wymiennikowni (zlew stalowy, wpust Ŝeliwny, podłogowy) kpl. 1,00 orurowanie węzła cieplnego m 133,00 I.4.3.
Roboty budowlane w pomieszczeniu wymiennikowni wykonanie posadzki z płytek, m2 70,00 rozbiórki, przebicia
ścian, m3 2,00 wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi, wymurowanie ściany o gr. 1 1/2 cegły wraz z
wykonaniem tynku i malowaniem m2 4,10 zeskrobanie i zmycie starej farby, dwukrotne malowanie starych tynków
na ścianach i suficie wraz z ich przetarciem, uzupełnieniem i gruntowaniem m2 128,50 licowanie ścian płytkami
terakotowymi 15x15cm m2 72,0 tuleje ochronne, uszczelnienie przejść p. poŜ. kpl. 1,0 I.4.4. Płukanie instalacji
wraz z próbami szczelności instalacji węzła cieplnego kpl. 1,00 I.4.5. Odbiór UDT, przeszkolenie obsługi,
oznakowanie instalacji kpl. 1,00 I.5 INSTALACJA C.O. I.5.1. Roboty demontaŜowe demontaŜ grzejników
Ŝeliwnych wraz z zaworami, demontaŜ rurociągów stalowych o połączeniach spawanych fi 15, 20, 25, 32, 40, 50,
65, 80, 100mm, demontaŜ izolacji wraz z jej wywiezieniem i kosztami utylizacji kpl. 1,00 I.5.2. Roboty montaŜowe
grzejniki płytowe, stalowe wraz z głowicami termostatycznymi, zaworami odcinającymi i prostymi kpl. 444,00
rurociągi ze stali węglowej ocynkowanej, m 3 916,00 osprzęt instalacji c.o. kpl. 1,00 pompa obiegowa c.o. kpl.
2,00 pompa cyrkulacyjna c.w.u. kpl. 6,00 naczynie przeponowe o poj. 800l kpl. 1,00 I.5.3. Izolacje, konstrukcje
wsporcze konstrukcja wsporcza do zamocowania rurociągów kg 395,00 jednowarstwowa izolacja rurociągów m 2
421,00 I.5.4. Płukanie i próby szczelności instalacji c.o. m 3 916,00 I.5.5. Drobne roboty budowlane demontaŜ i
ponowny montaŜ drabinek na sali gimnastycznej kpl. 160,00 demontaŜ, montaŜ i lakierowanie osłon na grzejniki
szt. 50,00 przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych otw. 380,00 uzupełnienie tynków zwykłych
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wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo - wapiennej + dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na
ścianach i sufitach m2 372,00 I.5.6. Roboty kominiarskie udroŜnienie kanałów wentylacyjnych szt. 20,00 montaŜ
kratek wentylacyjnych szt. 27,00 I.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE rozdzielnice elektryczne: tablica TZ zasilająca
wymiennikownię wraz z wyposaŜeniem, tablica TC zasilająca wymiennikownię, tablica TC-n dla więzła c.o., tablica
TO-n zasilająca ogrzewanie wymiennikowni kpl. 13,00 L.P. Wyszczególnienie robót jedn. miary ilość linie zasilające
m 60,00 szafki elektryczne instalacji c.o. kpl. 6,00 instalacja gniazd wtykowych (10szt.) i zasilania urządzeń w
pomieszczeniu wymiennikowni kpl. 1,00 instalacja ogrzewania rynien i rur spustowych m 199,00 instalacja
połączeń wyrównawczych kpl. 1,00 instalacja odgromowa m 1 060,00 przebicia ścian i stropów otw. 129,00 prace
kontrolno - pomiarowe kpl. 1,00 II. Obiekty i roboty towarzyszące II.1. Remont kominów wykonanie tynków cem.
- wap. na kominach powyŜej powierzchni dachu wraz z malowaniem farbą silikonową i wykonaniem obróbki
blacharskiej z blachy powlekanej i naprawa betonowych czap komina poprzez szpachlowanie masą klejowo szpachlową i wykonaniem obróbki blacharskiej z blachy powlekanej kpl. 1,00 podmurowanie podstaw pod
wentylatory dachowe nad salą gimnastyczną kpl. 11,00 II.2. Instalacje elektryczne - oświetlenie tablica
zabezpieczeń TOZ - oświetlenie kpl. 5,00 linie zasilające m 456,00 elementy oświetlenia (puszki przyłączeniowe,
puszki odgałęźne, puszki i włączniki podtynkowe) kpl. 1,00 oprawy oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku kpl.
18,00 oprawy oświetlenia wewnętrznego kpl. 62,00 II.3. Roboty rozbiórkowe - zagospodarowanie działki
demontaŜ: kostki brukowej i płyt chodnikowych 40/40/4cm, opaski betonowej, okapowej wokół budynku,
podestów i schodów zewnętrznych, betonowych kpl. 1,00 odkopanie ścian fundamentowych m3 1 059,75 wywóz
gruzu z rozbiórki wraz z kosztem jego utylizacji m3 93,71 II.4. Opaska wokół budynku wykonanie opaski szer.
60cm, z betonowej kostki brukowej gr. 6cm, w kolorze szarym, przy ścianie budynku na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 232,50 wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 40/40/4cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara m2 361,64 wykonanie koryta
odwadniającego 30x40x10cm m 48,80 II.5. Kanalizacja deszczowa płukanie sieci kanalizacyjnej i próba
szczelności kanałów rurowych m 200,00 II.6. Schody zewnętrzne wykonanie schodów zewnętrznych kpl. 3,00
wykonanie schodów terenowych z krawęŜnika drogowego 100x25x12cm, powierzchnia stopnia z płyt betonowych
40x40x4cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 48,90 remont istniejących
schodów zewnętrznych m2 90,00 systemowe wycieraczki zewnętrzne szt. 13,00 II.7. Naprawy przegród
zewnętrznych naprawy ścian zewnętrznych - wykonanie wzmocnienia ścian szczytowych stalowymi łącznikami kpl.
1,00 II.8. Zabezpieczenie siedlisk ptaków zabezpieczenie potencjalnych i wykorzystywanych miejsc lęgowych
ptaków (89szt.) kpl. 1,00 dostawa i montaŜ budek dla ptaków szt. 116,00 2. Rodzaj zamówienia: roboty
budowlane. 3. Lokalizacja realizacji zamówienia - teren Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie przy ul.
Sikorskiego 20a, 42-300 Myszków 4. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) 45 32 00 00-6: Roboty izolacyjne; 2)
45 32 10 00-3: Izolacja cieplna; 3) 45 45 30 00-7: Roboty remontowe i renowacyjne; 4) 45 42 11 30-4:
Instalowanie drzwi i okien; 5) 45 33 11 00-7: Instalowanie centralnego ogrzewania; 6) 45 33 23 00-6: Roboty
instalacyjne kanalizacyjne; 7) 45 33 00 00-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 8) 45 31 00
00-3: Roboty instalacyjne elektryczne; 9) 77 23 10 00-8: Usługi gospodarki leśnej. 5. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej,
na którą składają się: 1) projekty budowlane i projekty wykonawcze; 2) specyfikacje techniczne wykonania i

2013-05-28 11:04

4 z 11

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20...

odbioru robót; 3) przedmiary robót. Ad. 1) Projekty budowlane i wykonawcze: - projekt budowlany - tom IA:
projekt zagospodarowania terenu, - projekt budowlany i projekt wykonawczy - tom I: architektura, - projekt
budowlany i projekt wykonawczy - tom II: węzeł cieplny, - projekt budowlany i projekt wykonawczy - tom III:
centralne ogrzewanie, - projekt budowlany i projekt wykonawczy - tom IV: kanalizacja deszczowa, - projekt
budowlany i projekt wykonawczy - tom V: elektryka, projekt budowlany: naprawa zewnętrznych przegród
budowlanych budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie. Ad. 2) Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - tom I: architektura, - specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót - tom II: węzeł cieplny, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - tom III:
centralne ogrzewanie, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - tom IV: kanalizacja deszczowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - tom V: elektryka, - specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót: naprawa zewnętrznych przegród budowlanych budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w
Myszkowie, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: zabezpieczenie siedlisk lęgowych podczas
termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie. Ad. 3) Przedmiary robót: - przedmiar
robót: architektura, - przedmiar robót: węzeł cieplny, - przedmiar robót: centralne ogrzewanie, - przedmiar robót:
kanalizacja deszczowa, - przedmiar robót: elektryka, - przedmiar robót: naprawa zewnętrznych przegród
budowlanych budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie, - przedmiar robót: zabezpieczenie siedlisk
lęgowych. 6. Istotne dokumenty umoŜliwiające realizację zamówienia: 1) decyzja pozwolenie na budowę nr 57/11
z dnia 04.02.2011r. wydana przez Starostę Myszkowskiego - obejmująca termomodernizację budynku Zespołu
Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie na działkach o nr ewidencyjnych: 6115/4, 6227/1, 6228/1, 6229/1, 6231/1,
6232/4, 6232/6, 6233/1, 6234/1, 6235/1, 6238/1, 6243, 6237, 6236/1, 6363/2, 6117/8, 6116/4, 6118/8, 6119/4,
6120/4, 6121/4; 2) zgłoszenie wykonywania robót budowlanych z dnia 18.12.2012r. - naprawa zewnętrznych
przegród budowlanych; 3) decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Znak
WPN.6402.73.2012.MS z dnia 28 lutego 2012r.; 4) ekspertyza ornitologiczna z dnia 20.09.2011r. 7. Wykonawca
winien zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej,
wydanych decyzjach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 8. Zamawiający wymaga,
aby oferowane roboty budowlane spełniały wymagania określone w dokumentach składających się na
szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia tj. w ust. 5. 9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równowaŜne opisywanym w przedmiocie zamówienia. 1) JeŜeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu
zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia
(normy) - oznacza to, Ŝe zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym
towarzyszą wyrazy lub równowaŜne. 2) W dokumentacji projektowej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
określono część materiałów i urządzeń z uŜyciem znaków towarowych oraz ich pochodzenia, które Zamawiający
wymienił w Wykazie materiałów urządzeń wyszczególnionych za pomocą znaków towarowych w projektach
budowlanych, projektach wykonawczych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót, dotyczących zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w
Myszkowie - załącznik nr 3 do SIWZ. W ww. wykazie podane zostały wymagane parametry materiałów/urządzeń,
które naleŜy traktować jako warunki równowaŜności dla oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań
równowaŜnych, co oznacza, Ŝe odpowiadające im rozwiązania równowaŜne, nie powinny posiadać cech
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(parametrów) gorszych od podanych przez Zamawiającego w wykazie. 3) Rozwiązania równowaŜne systemom
odniesienia (normy) podanym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, w szczególności w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, winny spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie
warunków równowaŜności tzn. oferowane wyroby z tytułu zastosowania rozwiązań równowaŜnych winny posiadać
cechy (parametry) nie gorsze od wymienionych w systemach odniesienia, na które powołuje się Zamawiający przy
opisywaniu przedmiotu zamówienia. 4) Wykonawca, który w ofercie w powoła się na zastosowanie rozwiązań
równowaŜnych opisanym przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia, obowiązany jest wykazać, Ŝe
oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego tzn., Ŝe zachodzą warunki
równowaŜności oferowanych rozwiązań Wykonawcy z rozwiązaniami określonymi przez Zamawiającego. 5)
Wykonawca potwierdza oferowane rozwiązania równowaŜne dokumentami wymienionymi w rozdziale 7 SIWZ. 6)
Brak podania przez Wykonawcę rozwiązań równowaŜnych w ofercie oznacza, Ŝe Wykonawca oferuje w całości
rozwiązania określone w przedmiocie zamówienia. 10. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie zamówienia
podwykonawcom w zakresie wskazanym w swojej ofercie. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert częściowych; 2) zawarcia umowy ramowej; 3)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej; 5) rozliczenia w walucie innej niŜ polski nowy złoty (PLN).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.45.30.00-7, 45.42.11.30-4,
45.33.11.00-7, 45.33.23.00-6, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 77.23.10.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania kaŜdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 100 000,00zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 2. Wykonawca moŜe wnieść
wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pienięŜnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą. 4.
W przypadku wniesienia wadium w formie niepienięŜnej, zapisy wynikające z dokumentu wadialnego winny
umoŜliwiać Zamawiającemu podjęcie działań określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Wadium w pieniądzu
naleŜy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Nr konta: 58 8279 0000
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0123 3757 2001 0004 z dopiskiem na przelewie ZP 271.17.2013 - Termomodernizacja budynku ZSP nr 5 w
Myszkowie. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium, przyjęty zostaje
termin uznania ww. kwotą rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie
innej niŜ pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium naleŜy złoŜyć przed upływem terminu
składania ofert w Wydziale Finansowo-BudŜetowym - kasa Urzędu Miasta Myszkowa, a kserokopię dokumentu
poświadczoną za zgodność z oryginałem naleŜy załączyć do oferty. W treści dokumentu ustanawiającego wadium
naleŜy podać numer sprawy i tytuł przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 12. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeŜeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. 13. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę
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, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, będzie wynikało, Ŝe Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, b) z wykazu robót
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i
miejsca wykonania oraz załączonych dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających czy
roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wynika łącznie, Ŝe: wykonane roboty budowlane,
wykazane przez Wykonawcę, zostały właściwie poświadczone. Poświadczenie obejmuje wykonanie
najwaŜniejszych wykazanych robót budowlanych i świadczy o ich naleŜytym wykonaniu oraz zgodnym z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniu robót. JeŜeli z uzasadnionych przyczyn o
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obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, to składa inne
dokumenty będące dowodami dla wykazanych robót budowlanych, świadczące o ich: naleŜytym
wykonaniu, zgodności wykonania ze sztuką budowlaną, oraz o prawidłowym ukończeniu, jeśli,
Wykonawca nie wykonał robót budowlanych lub wykonał nienaleŜycie roboty budowlane, to umieścił je
w wykazie, a ich niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie nie powinno być następstwem lub
bezpośrednią przyczyną niewywiązywania się Wykonawcy ze swoich dotychczasowych zobowiązań
umownych - w stopniu, który podwaŜa posiadanie przez Wykonawcę poziomu kwalifikacji,
efektywności, doświadczenia i rzetelności, wymaganego do realizacji udzielanego przez Zamawiającego
zamówienia (patrz - informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienaleŜycie).
w ramach wykazanych przez Wykonawcę robót budowlanych, Wykonawca spełnia (wykazuje) dla nich
minimalny poziom, ustalony (określony) poniŜej przez Zamawiającego. Minimalny poziom robót
budowlanych wymagany do wykazania przez Wykonawcę, oraz do złoŜenia poświadczeń określających,
Ŝe wykazane roboty zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz, Ŝe zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: Wykonanie robót budowlanych polegających na:
ociepleniu ścian budynku/budynków o powierzchni co najmniej 5 000,00m2, budowie/przebudowie węzła
cieplnego o mocy węzła co najmniej 500 kW, montaŜu instalacji c.o. o długości (w rozwinięciu) co
najmniej 3.500,00mb - w obiektach będących budynkami. Informacja o robotach budowlanych
niewykonanych lub wykonanych nienaleŜycie: Opisane przez Wykonawcę w ww. informacji przyczyny
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania robót budowlanych nie mogą podwaŜać posiadania przez
Wykonawcę poziomu kwalifikacji, efektywności, doświadczenia i rzetelności, jaki jest niezbędny do
realizacji udzielanego zamówienia tj. do zrealizowania przynajmniej minimalnego poziomu robót
budowlanych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek będzie spełniony, jeŜeli z treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikało, Ŝe Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek będzie spełniony, jeŜeli z treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikało, Ŝe Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) z treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, będzie wynikało, Ŝe Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, b) z informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, będzie wynikało, Ŝe Wykonawca posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niŜ 500 000,00 zł, c) z aktualnie opłaconej polisy, a w
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przypadku jej braku z innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
winno wynikać, Ŝe Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niŜ 3 000 000,00zł
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 naleŜy przedłoŜyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złoŜenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienaleŜycie
Minimalny poziom robót budowlanych wymagany do wykazania przez Wykonawcę, oraz do złoŜenia
poświadczeń określających, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz, Ŝe zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: Wykonanie robót budowlanych
polegających na: ociepleniu ścian budynku/budynków o powierzchni co najmniej 5 000,00m2,
budowie/przebudowie węzła cieplnego o mocy węzła co najmniej 500 kW, montaŜu instalacji c.o. o
długości (w rozwinięciu) co najmniej 3.500,00mb - w obiektach będących budynkami. Informacja o
robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienaleŜycie: Opisane przez Wykonawcę w ww.
informacji przyczyny niewykonania lub nienaleŜytego wykonania robót budowlanych nie mogą podwaŜać
posiadania przez Wykonawcę poziomu kwalifikacji, efektywności, doświadczenia i rzetelności, jaki jest
niezbędny do realizacji udzielanego zamówienia tj. do zrealizowania przynajmniej minimalnego poziomu
robót budowlanych;
informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą

wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
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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 niŜ
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe inny podmiot 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, naleŜy
przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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,
Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
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ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na Ŝądanie zamawiającego;
inne dokumenty
Karty katalogowe
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwa Wykonawców występujących wspólnie

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: najniŜsza 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
1. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy i zmiany terminu zakończenia
robót będących przedmiotem umowy w związku z: 1) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub, 2) brakiem technologicznej moŜliwości prowadzenia robót na skutek udokumentowanych
niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub 3) wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych, lub 4)
wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, lub 5) działaniem siły wyŜszej w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego, lub 6) wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.miastomyszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego przy
ul. Kościuszki nr 26 w Myszkowie w pokoju 57.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego przy ul. Kościuszki nr 26 w Myszkowie w pokoju 109
(sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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