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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
plastyklodz.pl/

Łódź: REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW MĘSKICH W ZPSP W
ŁODZI
Numer ogłoszenia: 412066 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi , ul.
Gandhiego 14, 91-012 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 651 23 13, faks 42 651 23 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://plastyklodz.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW
MĘSKICH W ZPSP W ŁODZI.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie wielobranŜowych robót budowlano - instalacyjnych, których celem jest remont zespołu
pomieszczeń 3 sanitariatów męskich w budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza
Makowskiego w Łodzi. Usytuowanie pomieszczeń - trzy pomieszczenia sanitariatów w pionie (parter, I i II
piętro), środkowa część budynku. Postępowanie obejmuje tylko te sanitariaty - sanitariaty dziewcząt zostały
juŜ wyremontowane, sanitariaty przy sali gimnastycznej oraz personelu będzie przedmiotem odrębnego
postępowania. 2. Prace w szczególności obejmują: 1) Prace demontaŜowe i rozbiórkowe (m. in. demontaŜ
umywalek, misek ustępowych, ścian kabin wraz z drzwiami, ościeŜy z drzwiami z korytarza oraz pomiędzy
pomieszczeniami pojedynczego sanitariatu, poszerzenie otworów drzwiowych wraz z przesklepieniami,
demontaŜ istniejących płytek ściennych i podokienników, demontaŜ przewodów, opraw i osprzętu instalacji
elektrycznej), 2) Prace montaŜowe (m in. przemurowania - uzupełnienia ścianek, uzupełnienia tynków
wewnętrznych montaŜ stolarki drzwiowej, montaŜ podokienników, ułoŜenie glazury i terakoty wraz z
licowaniem płytek, odnowienie sufitów i ścian powyŜej glazury - przetarcie i pomalowanie farbą emulsyjną,
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biały montaŜ wraz z podejściami oraz armaturą: pisuary, umywalki, miski ustępowe, krany), 3) Prace
instalacyjne sanitarne (wod-kan, podciągnięcie instalacji ciepłej wody uŜytkowej (zasilanie + cyrkulacja) z
pomieszczenia technologii węzła cieplnego - piony i rozprowadzenie poziome na poziomie parteru w
korytarzu pod sufitem w zabudowie GKF) 4) Prace instalacyjne elektryczne (w obrębie pomieszczeń +
przewody zasilające prowadzone z piętrowej tablicy zasilającej bezpiecznikowej kondygnacyjnej) - obwody
oświetlenia + zasilanie wentylatorów kanałowych (po dwa w kaŜdej kondygnacji). 5) Prace porządkowe wywóz i utylizacja odpadów. 3. Zakres prac szczegółowo określają: 1) WielobranŜowy projekt budowlano wykonawczy - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3)
Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Łódź, ul. Gandhiego 14 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu
minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia
okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona
gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy
wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego 6. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy
(około 15.11.2012 roku) do dnia 23.12.2012 roku 7. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy uzyskanie
pozytywnych opinii (protokołów odbiorowych) z czynności odbiorowych dokonywanych przez instytucje i
urzędy publiczne, bez których nie moŜliwe jest przeprowadzenie i zakończenie czynności odbiorowych
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w
czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia winna
umoŜliwiać Zamawiającemu prowadzenie statutowej działalności. Prowadzone przez Wykonawcę prace nie
mogą stwarzać zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia osób przebywających w budynku Zamawiającego lub w jego
otoczeniu. W przypadku występowania kolizji terminowych, Wykonawca zobowiązuje się do czasowego
ograniczenia zakresu realizowanych robót lub zmniejszenia ich uciąŜliwości w sposób umoŜliwiający
Zamawiającemu realizację statutowych obowiązków. 9. Warunki finansowe rozliczeń: a) zapłata nastąpi na
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, b) podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie
podpisany protokół odbioru robót, c) wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania oryginału faktury. d) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega
waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 10. Główny kod CPV: 45.00.00.00-7 - roboty budowlane.
Dodatkowy kod CPV: 45.40.00.00-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Uwaga: 1.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niŜ
podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niŜ określone. W przypadku wystąpienia w
kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych,
wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, naleŜy traktować je jako przykładowe.
2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takŜe zdobył, na
swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
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przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu
budowy poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami
odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy
ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aŜ do dnia protokolarnego
sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie ma obowiązku wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi
według formuły spełnia - nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złoŜenie wykazu (wzór w SIWZ)
zrealizowanych minimum 3 podobnych zamówień, tj. wykonania robót remontowo modernizacyjnych w obiektach uŜyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
obejmujących roboty instalacyjno - budowlane pomieszczeń sanitariatów lub zespołów
sanitariatów o wartości kaŜdej z nich min. 100.000,00 zł, Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia -
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nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia
- nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów potweierdzajacych
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnych
zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,
spełnienie warunku, będzie rozumiane jako: a) dysponowanie kierownikiem budowy,
posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5 - letnie doświadczenie w kierowaniu
budową, naleŜącym do OIIB i posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej; b) dysponowanie kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów - w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; posiadającym co najmniej 3-letnie
doświadczenie w kierowaniu robotami (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w swojej
specjalności, naleŜącymi do OIIB i posiadającymi wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej; c) dysponowanie kierownikiem robót posiadającym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji sanitarnych (w szczególności wod-kan, centralne ogrzewanie); posiadającym co
najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami (jako kierownik budowy lub kierownik
robót) w swojej specjalności, naleŜącymi do OIIB i posiadającymi wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej; Doświadczenie zawodowe powinno być liczone od dnia uzyskania
uprawnień zawodowych do dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełniania warunku
nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi według formuły
spełnia - nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ZłoŜenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz przedłoŜenie aktualnego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
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przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niŜ 100.000,00 zł Ocena spełniania
warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena nastąpi
według formuły spełnia - nie spełnia
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy
przedłoŜyć:


wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty 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 dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


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

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, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
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całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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 potencjał 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.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem tych samych co przedstawione przez Zamawiającego
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w przedmiarze robót (kosztorysie nakładczym) pozycji, z wyszczególnieniem wskaźników cenotwórczych w
oparciu o które został sporządzony kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej lub
szczegółowej, winny zawierać stawki i narzuty przyjęte do kosztorysowania oraz wszelkie zestawienia R,
M, S. b) oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia, w tym o powierzeniu do wykonania
części zamówienia podwykonawcy z podaniem zakresu powierzonych prac (wzór w SIWZ)
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://plastyklodz.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Łódź, ul. Gandhiego 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2012
godzina 14:00, miejsce: Łódź, ul. Gandhiego 14.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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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