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

Cegłów: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Cegłowie
Numer ogłoszenia: 119654 - 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cegłów , ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, tel.
025 579 59 48, 025 759 59 39, faks 025 759 59 38.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ceglow.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 Urzędu
Gminy w Cegłowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Roboty realizowane w
ramach Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. a.ocieplenie ścian fundamentowych 63,90m2
b.ocieplenie poddasza 195,95m2 c.wymiana drzwi zewnętrznych, drzwi stalowe szt. 3, drzwi
aluminiowe jedno-skrzydłowe d.ocieplenie wraz z wykonaniem elewacji, Ściany zewnętrzne Ściany
zewnętrzne należy ocieplić kompletnym system ociepleń ścian zewnętrznych (system ociepleń
objęty Europejską Aprobatą techniczną nr ETA 12/0023) opartym na metodzie lekkiej mokrej lub
równoważnym. Niedopuszczalne jest stosowanie różnych poszczególnych składników systemów
dociepleń. Ocieplenie ścian zewnętrznych ze styropianu gr. 14cm samogasnącego o zwiększonej
izolacyjności cieplnej. Ściany zewnętrzne powinny być wykonane z materiałów
nierozprzestrzeniających ognia. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, demontaż i ponowny

montaż instalacji odgromowej, - 22,05m2 ocieplenie ścian (COKÓŁ) płytami styropianowymi gr. 14
cm o zwiększonej odporności na wodę i wilgoć (płyty styropianowe fundament lub polistyren
ekstudowany XPS), wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego
drobnoziarnistego, - 558,84m2 ocieplenie ścian powyżej cokołu płyty styropianowe frezowane gr.
14, wyprawa tynkarska baranek 2,00mm samooczyszczający silikatowy nanoporowy z fotokatalizą,
-75,77m2 ocieplenie ościeży płyty styropianowe EPS-038 gr. 2cm, tynk baranek 2,00mm
samooczyszczający silikatowy nanoporowy z fotokatalizą Strop nad II piętrem na nieogrzewanym
poddaszu - 96,49m2 izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 20cm poziome z płyt układanych na
sucho - 99,46m2 izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 14 cm z płyt układanych w przestrzeni
konstrukcji dachu Ślusarka drzwiowa - drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe kompletne z futryną,
przeszklone P4, U=1,3W/m2K, zamek trzypunktowy z wkładką bębenkową, klamka z długim
szyldem, trzy bolce antywyważeniowe, - drzwi stalowe pełne, ocieplane, U=1,3W/m2K, z
ościeżnicą, kompletne z okuciami. Ściana fundamentowa - 63,90m2 Należy ocieplić kompletnym
system ociepleń ścian fundamentowych. Niedopuszczalne jest stosowanie różnych poszczególnych
składników systemów dociepleń. Ocieplenie ścian fundamentowych ze styropianu lub polistyrenu
gr. 14cm samo-gasnącego o zwiększonej izolacyjności cieplnej i współczynnikiem przewodzenia
ciepłalambda=0,032 W /m2xK. Ściany zewnętrzne powinny być wykonane z materiałów
nierozprzestrzeniających ognia. Należy ocieplić na głębokość 1,00m, nie większą jednak niż poziom
istniejących fundamentów. System zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien posiadać
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz podsiadać deklarację zgodności CE (dla
ETA) lub krajowy deklarację lub certyfikat zgodności z AT. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych
należy przestrzegać reżimu technologicznego, a w szczególności: - należy stosować wyłącznie
systemy zamknięte, - wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego powinny być
stosowane zgodnie z przeznaczeniem - w czasie wykonywania prac temperatura otoczenia i
podłoża nie powinna być niższa niż +8°C Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania należy
chronić materiały przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak deszcz, silne
nasłonecznienie i silny wiatr. 2) Roboty niefinansowane w ramach Programu PL04 Oszczędzanie
energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
polegające na remoncie schodów zewnętrznych Opis przedmiotu zamówienia: rozebranie balustrad
z kształtowników stalowych, ro-boty rozbiórkowe, naprawa podłoża, izolacje przeciwwodne, izolacje
z płyt styropianowych EPS 200 lub XPS gr. 2,0cm poziome, balustrady ze stali nierdzewnej
29,56mb, okładziny schodów z płytek 30-30cm, mrozo i wodo odporne, antypoślizgowe na zaprawie
mrozoodpornej elastycznej 39,04m2, cokoliki z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15cm..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp. do 20 % wartości zamówienia podstawowego. 2.Zamówienie uzupełniające
będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju prac. 3.Zamówienia uzupełniające zostaną
udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z dotychczasowym Wykonawcą w
trybie zamówienia z wolnej ręki. 4.Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone
dotychczasowemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, jeśli zajdzie taka konieczność lub
potrzeba.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.32.00.00-6.
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: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 8000,00zł (osiem tysięcy)
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, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania
powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z ofertą.



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

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować
zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch robót budowlanych
polegających na wykonaniu prac remontowo-budowlanych budynków o wartości robót
minimum 120 000,00zł (sto dwadzieścia tysięcy) brutto (każda z robót).


III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania
powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z ofertą.



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

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże osoby posiadające
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. u. z 2013r. poz. 1409) lub odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15
grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 932) na stanowisku kierownika robót budowlanych
min. o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie oraz minimum 2letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy.



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

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości 150 000,00zł (słownie złotych:
sto pięćdziesiąt tysięcy) i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (posiada
opłaconą polisę) w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

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:


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;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 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, 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:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 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, że 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, 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;



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;

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;



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;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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 - 80



2 - okres gwarancji - 20
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
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1) konieczności
zmiany terminu realizacji w związku z: a) braku możliwości prowadzenia robót na skutek
obiektywnych warunków klima-tycznych lub b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego lub c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania
przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub d) wstrzymaniem prac budowlanych przez
właściwy organ z przyczyn niezawi-nionych przez Wykonawcę lub e) opóźnieniem związanym z
uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub f)
innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy 2) wystąpienia konieczności ograniczenia
zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia i w związku z tym zmniejszenia wynagrodzenia, 3)
zmiana wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o ceny jednostkowe określone w kosztorysie
ofertowym, stawki określone w §5 ust.14 a w przypadku braku kosztorysu ofertowego będą miały
zastosowanie jako maksymalne średnie kwartalne stawki składników cenotwórczych (stawka

robocizny netto, materiały wraz z kosztami zakupów, sprzęt, koszty pośrednie i zysk), publikowane
w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku braku cen materiałów i
sprzętu w wyżej wymienionym wydawnictwie wg cen rynkowych uzgodnionych z Zamawiającym, w
oparciu o ogólnodostępne katalogi nakładów rzeczowych. 4) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja
z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. 5) zmiana osób realizujących zadanie,
których Wykonawca wskazał w swojej ofercie, pod warunkiem, że proponowane osoby będą
spełniały wymagania określone w siwz, 6) zmiany prowadzące do likwidacji w umowie oczywistych
omyłek pisarskich i rachunkowych, 7) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych, 8) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmiany
zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z
Instytucjami Pośredniczącymi, 9) zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
10) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji
projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne i korzystne dla Zamawiającego,
11) zmiany wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności, Wprowadzane zmiany nie mogą dotyczyć obniżenia
jakości produktów, usług i mate-riałów wskazanych w ofercie, zwiększać wysokość wynagrodzenia
wykonawcy w ra-mach realizowanej umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ceglow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów pok. nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów.
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: Program PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych
źródeł energii. Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014..
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

