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

Leszno: Wykonanie prac remontowych w wybranych budynkach
Urzędu Miasta Leszna
Numer ogłoszenia: 125461 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
woj. wielkopolskie, tel. 65 5298100, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.leszno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac remontowych w wybranych
budynkach Urzędu Miasta Leszna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie prac remontowych w wybranych budynkach Urzędu Miasta Leszna. Przedmiot zamówienia
obejmuje dwie części tj.: Część I - obejmująca swoim zakresem następujące prace: 1)Roboty malarskie w
budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15 2)Roboty malarskie na II piętrze w budynku przy ul. Wałowej 5 3)
Remont okładziny ekranów w budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15 Część II - obejmująca swoim
zakresem następujące prace: 1)Montaż płotków przeciwśniegowych w budynku przy Al. Jana Pawła II nr
21 2)Podwyższenie kominów ponad dachem łącznika w budynku przy Al. Jana Pawła II nr 21. Oznaczenie
przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 45442100-8 Roboty malarskie,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45262522 - 6 Roboty murarskie 2.Szczegółowy zakres
robót i sposób ich wykonania jest opisany w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz
przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 i 9) i wraz
z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w
biurze prowadzącego postępowanie (Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 - 100 Leszno,
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pok. nr 1B). 3.Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami). 4.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń
technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w przedmiarach robót.
5.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w
przedmiarach robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i
elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6.W przypadku, gdy w
przedmiarze robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia
technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne
lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią
warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. 7.Powstałe podczas prowadzenia robót odpady
zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. Nr 21) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 8.Zakres
robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
1)organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie kierownika robót oraz
wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 2)wykonanie przyłączy wody i
energii elektrycznej do potrzeb budowy - Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatny pobór wody i
energii elektrycznej z istniejącej instalacji; 3)zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób,
pomiarów i badań w tym badań czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i/lub
przechowywanie żywności oraz odbiorów; 4)właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz
ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; 5)szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu
zamówienia w zakresie przepisów BHP, 6)utrudnienia i prace dodatkowe wynikające z wykonywania robót
na terenie czynnego obiektu; 7)wnoszenie - wynoszenie mebli, zabezpieczenie folią ochronną mebli,
urządzeń oraz podłóg znajdujących się w malowanym pomieszczeniu, 8)po zakończeniu robót
doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz
uporządkowanie terenu; 9)bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót, 10)ewentualne
inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia. 9.Zamawiający
wymaga udzielenia przez Wykonawcę 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i
wbudowane materiały. 10.Pominięcie jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego przy wycenie i nie
ujęcie jej w cenie ofertowej nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z
powyższego tytułu, a prace wymienienie w tej pozycji będą podlegały wykonaniu w ramach ceny ofertowej.
11.Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zawarcia umowy. Za
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ewentualne opóźnienia w przekazaniu terenu robót wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 12.Zamawiający dopuszcza możliwość
częściowych odbiorów oraz fakturowania zakończonych elementów zlecenia (np. pomalowanego
pomieszczenia). 13.Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokona Zamawiający i wyznaczeni przez
Zamawiającego przedstawiciele w obecności Wykonawcy, kierownika robót i inspektorów nadzoru
inwestorskiego, w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi
być potwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, iż roboty zostały wykonane zgodnie z
dokumentacją budowy i umową oraz bez wad. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza
dokumenty wymagane ustawami i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. 14.Brak
wymaganych dokumentów lub też brak potwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, że
przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z dokumentacją budowy i umową oraz bez wad
spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru końcowego. 15.Podstawą wystawienia
faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w
obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika robót i Wykonawcy protokół końcowego
odbioru przedmiotu zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7, 45.26.25.22-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony dla I i II części zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje minimum 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub równoważne
uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego obszaru i - jeżeli jest to wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
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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

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;
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;
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 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
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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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty: a)oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi
podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w
formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o
których mowa w rozdz. 11 ust. 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ), b)
jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania
podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

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: najniższa 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
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: a)
wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji technicznej, również tych polegających na
niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; b)wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu
wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę , jeżeli zmiany
te są korzystne dla Zamawiającego; c)wystąpienie robót zamiennych lub dodatkowych, od których
wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego; d)wystąpienia siły wyższej np.
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
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przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; e)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających
wykonanie prac , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; f)wprowadzenie lub
zmiana podwykonawcy robót; g)przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy; h)
zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie; i)
dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT (wzrost stawki VAT, nie wpływa na
wysokość wynagrodzenia - koszty związane ze wzrostem stawki obciążają sprzedawcę); j)zajdą inne
okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.leszno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Leszna ul.
Kazimierza Karasia 15, 64 - 100 Leszno (pokój nr 1B).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2013
godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 - 100 Leszno (pokój nr 1B).
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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I - obejmująca swoim zakresem następujące prace: 1)Roboty malarskie w
budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15, 2)Roboty malarskie na II piętrze w budynku przy ul. Wałowej 5, 3)
Remont okładziny ekranów w budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres robót i
sposób ich wykonania jest opisany w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz
przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 i 9) i
wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są
dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 100 Leszno, pok. nr 1B).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7, 45.26.25.22-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - obejmująca swoim zakresem następujące prace: 1)Montaż płotków
przeciwśniegowych w budynku przy Al. Jana Pawła II nr 21, 2)Podwyższenie kominów ponad dachem
łącznika w budynku przy Al. Jana Pawła II nr 21.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres robót i
sposób ich wykonania jest opisany w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz
przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 i 9) i
wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są
dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 100 Leszno, pok. nr 1B).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7, 45.26.25.22-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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