Docieplenie budynku
data zamieszczenia: 23.05.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Docieplenie budynku Urzędu Gminy Siedliszcze
Licytacja L-198-2013
I. Dane zamawiającego
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15
22-130 Siedliszcze
Tel.: (82) 56 92 284
Faks: (82) 56 92 202

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Termin otwarcia licytacji: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.
II. Przedmiot zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Docieplenie budynku Urzędu Gminy Siedliszcze
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny: Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi grubości 12cm, ułożenie siatki, wykonanie tynków
mineralnych strukturalnych, prace towarzyszące (demontaż i montaż oraz malowanie krat okiennych
oraz rynien, wymiana obróbek blacharskich w tym parapetów). Powierzchnia do ocieplenia –
1050m2.
Wspólny słownik zamówień: 45.32.00.00-0
Termin wykonania: do końca lipca 2013
III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Informacja na temat wadium: nie wymagane
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: poprzez
złożenie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
poprzez złożenie oświadczenia
Potencjał techniczny - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
poprzez złożenie oświadczenia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku: poprzez złożenie oświadczenia
Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
poprzez złożenie oświadczenia
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
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:
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Osoby zdolne do
wykonania zamówienia muszą posiadać uprawnienia do pracy na wysokości.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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
Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
IV. Procedura
Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena
Zmiana umowy - 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:
I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: 1) zmiany spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne odbiegające od
typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów; 2) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji; 3)
zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: a)
wstrzymanie robót przez Zamawiającego; b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji;
II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w
szczególności następującymi okolicznościami: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń
wskazanych w dokumentacji spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych

materiałów; 2) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji; 3) pojawienie się nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
inwestycji; 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) siła wyższa
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy; 2) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) zmiana
sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji
inwestycji.
Termin związania ofertą: 30 dni
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej: www.siedliszcze.pl
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne
urządzeń informatycznych
Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a
ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji
elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z
oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako
Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji,
winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w
licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie
(identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w
Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne:
Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet.
Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w
wersji 2.0 lub wyższej.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku
licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia
postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji
przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy
proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze
należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty
najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna
różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 10.000 zł brutto. 7. Zamawiający określił cenę w
kosztorysie inwestorskim na kwotę brutto 152.819,89 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące
osiemset dziewiętnaście zł 89/100) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy
licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych
przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach
złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających
identyfikację Wykonawców.
Minimalna wysokość postąpienia: 5.000,00 PLN
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

31 maja 2013r do godz. 10:00:00
Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej
Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, pokój nr 4
Termin otwarcia licytacji elektronicznej
5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie wymagane
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy zamieszczonym w ogłoszeniu o
zamówieniu na stronie www.siedliszcze.pl
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej
Osoby zdolne do wykonania zamówienia muszą posiadać uprawnienia do pracy na wysokości.
Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie.
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
-----------------------------

PLIKI DO POBRANIA
kliknij tutaj
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