
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zgm-tbs.czest.pl

Częstochowa: Rozbiórka oficyny przy al. NMP 36 w Cz ęstochowie wraz z

remontem ścian s ąsiednich budynków

Numer ogłoszenia: 140441 - 2016; data zamieszczenia : 18.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w

Częstochowie Sp. z o.o. , ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034

3682461, faks 034 3682461, 3651290.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zgm-tbs.czest.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Rozbiórka oficyny przy al. NMP 36 w Częstochowie

wraz z remontem ścian sąsiednich budynków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest

rozbiórka oficyny przy al. NMP 36 w Częstochowie wraz z remontem ścian sąsiednich budynków, t.j.: 1) rozbiórka

oficyny-budynku mieszkalnego nr 1 o danych charakterystycznych: a)powierzchnia zabudowy - 484,00 m²,

b)powierzchnia użytkowa - 1548,00 m², c)kubatura - 4624,00 m³, d)ilość mieszkań - 17, 2) wykonanie robót

budowlanych polegających na remoncie n/w ścian sąsiednich budynków mieszkalnych: a)ściana północna budynku

frontowego al. NMP 36/38, b)ściana szczytowa budynku frontowego al. NMP 34, c)ściana oficyny środkowej al.

NMP 334, d)ściana zachodnia oficyny zachodniej al. NMP 34. 2. Zakres realizacji objęty przedmiotem zamówienia

określa projekt budowlany - załącznik nr 7 do SIWZ, przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca w cenie oferty, musi

uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost ze SIWZ, jak również w niej

nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca

Wykonawcom bardzo szczegółowe sprawdzenie i zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą realizacji przedmiotu

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=14...

1 z 7 2016-07-18 09:39



zamówienia. Wskazane przez Zamawiającego nazwy wyrobów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i nazwy

producenta, danych technicznych i opisów technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac

wykonawczych, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawców

w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały podane jedynie w celu jak

najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych

(zamienników). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że

oferowane przez niego elementy, urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w

niniejszej SIWZ. 3. UWAGA! Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ jest jedynie materiałem

pomocniczym dla Wykonawcy w ustaleniu ceny ryczałtowej. Ilości i opisy poszczególnych pozycji przedmiarów

robót nie należy traktować jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze -

pomocniczym nie ujęto całego zakresu robót, to roboty muszą być wycenione i wykonane według: -STWiORB i

obowiązujących przepisów technicznych, -wiedzy technicznej, -zapisów w niniejszej SIWZ Zamawiający nie

wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.26.23.11-4, 45.26.23.10-7,

45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.26.25.22-6, 45.26.14.00-8, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.21.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w

wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysiące złotych) 2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust.

6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert,

wskazanym w punkcie XV SIWZ. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci: 1) oryginału lub

potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub 2) oryginału

dokumentu będącego każdą inną formą wadium może zostać dostarczony przez Wykonawcę przed upływem

terminu składania ofert lub też może być załączony do oferty Wykonawcy. 5. W przypadku wnoszenia przez

Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną,

niepodlegającą przeniesieniu na osoby trzecie i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Z treści

dokumentu załączonego do oferty winno wynikać nie budzące wątpliwości zobowiązanie gwaranta lub

poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu należności, w przypadku: 1) gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana,

a: a) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego o treści jak w załączniku nr 6 do
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SIWZ i na warunkach określonych w ofercie, b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy, 2) określonym w art. 46 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.

Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami

prawa): 1) nazwę i adres Zamawiającego, 2) oznaczenie (numer) postępowania, 3) określenie przedmiotu

postępowania (tytuł przetargu), 4) termin ważności wadium - odpowiadający terminowi związania ofertą. 7.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP SA O/CZ-WA

88 1020 1664 0000 3002 0127 3549 W tytule przelewu należy podać:Wadium w postępowaniu przetargowym na:

Rozbiórka oficyny przy al. NMP 36 w Częstochowie wraz z remontem ścian sąsiednich budynków. 8.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z

zastrzeżeniem pkt XII.9. oraz treści art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 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 zażąda ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt XII.8., jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego. 11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu w formie

przelewu, rachunek Zamawiającego musi być uznany z tytułu wadium przed terminem składania ofert. 12.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp lub informacji o tym, że nie należy do

grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co

powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: - co

najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce obiektu budowlanego, - roboty

ogólnobudowlane w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia o wartości minimalnej ogółem 200

000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) netto.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
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specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie zobowiązana do pełnienia funkcji

kierownika robót przy realizacji przedmiotu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność związanej z przedmiotem zamówienia

na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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;

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.

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:

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży
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przedło żyć:

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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;

nie  zalega  z uiszczaniem podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne i  zdrowotne albo  że

uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w  postępowaniu o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;
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III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

1) formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dowód wniesienia wadium.

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 - 97

2 - Okres rękojmi i gwarancji na roboty remontowe - 3

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie nieistotnych warunków umowy oraz zmian umowy odnośnie

wynagrodzenia, terminu realizacji lub przyjętych rozwiązań technicznych w przypadku: 1.Wystąpienia siły wyższej

lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną;

2.Wystąpienia kolizji tj. niezgodnych lub sprzecznych ze sobą okoliczności, przepisów itp., których nie można było

przewidzieć przy zlecaniu robót, mających istotny wpływ na ich prowadzenie; 3.Wprowadzenia przez

ustawodawcę zmian w zakresie stawek podatku od towarów i usług; 4.Zmian przepisów prawa lub norm

obowiązujących w budownictwie; 5.Zmiany warunków technicznych i standardów ustalonych przez uprawnione

organy; 6.Wprowadzenia zmian spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zgm-tbs.czest.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Specyfikację istotnych

warunków zamówienia można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  03.08.2016

godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. POW 24, 42-200 Częstochowa,

pokój nr 6 (kancelaria).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=14...
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IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=14...
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