MODYFIKACJA
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Stosownie do zapisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U.

z 2007 r. Nr 223, poz.1655

warunków zamówienia na

z późn. zm.) w specyfikacji istotnych

wykonanie docieplenia części ścian zewnętrznych budynku

szkoły w Resku przy ui. Buczka 15 wprowadza się następujące zmiany:

pkt. 9 otrzymuje brzmienie;
„Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na roboty uzupełniające ".

Pozostałe warunki zostają bez zmian.
/

/
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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 154535-2010 z dnia 2010-06-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łobez
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia części ścian zewnętrznych budynku szkoły zlokalizowanego w
Resku przy ul. Buczka 15. Zakres robót obejmuje części budynku oznaczone numerami 5 i 6 na rzucie obrysu
elewacji budynku w...
Termin składania ofert: 2010-06-30

Numer ogłoszenia: 179308 - 2010; data zamieszczenia: 23.06.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 154535 - 2010 data 15.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Powiatu Łobeskiego, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez, woj. zachodniopomorskie, tel. 091
3976099, fax. 091 3975603.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
11.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 11.1.4).
W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.
W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

Ryszard Brodziński
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Łobez, dnia 15 czerwca 2010 r.
OA.KS. 343-2/10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Powiat Łobeski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łobzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„ Wykonanie docieplenia części ścian zewnętrznych budynku szkoły
zlokalizowanego w Resku przy ul. Buczka 15"
Zamawiający: Powiat Łobeski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łobzie, ul. Konopnickiej 41,
73-150 Łobez tel. (091)39 76 099, fax. ( 091) 39 75 603, e-mail: przetargi@powiatlobeski.pl
Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest_w trybie przetargu nieograniczonego o o wartości nie
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami ).
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych
warunków zamówienia można odebrać osobiście w Starostwie Powiatowym w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41,
w godzinach od 7 do 15 , za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej http:/spow.lobez.ibip.pl.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
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Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia części ścian zewnętrznych budynku szkoły
zlokalizowanego w Resku przy ul. Buczka 15. Zakres robót obejmuje części budynku oznaczone numerami 5 i 6
na rzucie obrysu elewacji budynku w projekcie budowlanym wykonawczym stanowiący załącznik nr 10 do
SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Przedmiarze Robót oraz w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych, spełniających wymagania jakościowe,
bezpieczeństwa, zgodne z normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), jak również z przepisami dotyczącymi certyfikacji zgodnie z ustawą z dnia
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).
Każdy z wykonawców winien dokonać oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy,
oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz uzyskania jakichkolwiek
dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich
robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się roszczeń Wykonawcy z tytułu
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Koszt oględzin miejsca robót poniesie Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia poświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej, potwierdzone
przez Zamawiającego lub Użytkownika obiektu.
Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

45000000-7- roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia: 15.09.2010 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówie4.
2)
a)

Za spełnienie warunków określonych w Zamawiający uzna jeżeli Wykonawcy:
złożenie wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 6 SIWZ

3)

Ocena w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o infor¬
macje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumen
tów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku wątpliwości co
do treści oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warun¬
ków udziału w postępowaniu, Zamawiający wzywa Wykonawcę w określonym przez siebie terminie
do złożenia wyjaśnień. Brak jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań
określonych w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamó
wienia.
4) Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp,
c) jej
złożenie
stanowi
czyn
nieuczciwej
konkurencji
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została
złożona
przez
wykonawcę
wykluczonego
z
udziału
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
i)
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale¬
głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie należy dołączyć zaświadczenia dla każdego
z podmiotów.
Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpie¬
czenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty za¬
ległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie należy dołączyć zaświadczenia dla każdego
z podmiotów.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgod
nie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie każdy z podmiotów.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne, zgodnie z art. 24 ustawy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji,
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie każdy z podmiotów.
Wykaz wykonanych robót budowlanych min. 1 inwestycje w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przed¬
miot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (według załącznika nr 4 do ni¬
niejszej specyfikacji).
Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru koń
cowego, rekomendacje).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokumenty zgodnie z § 2 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich możne żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87, poz. 605 )
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze
złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalno ści gospodarczej. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z 16.11.2006 r. o opła
cie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.Nr 225, poz. 1635).
b) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicz¬
nych) należy załączyć dokument o warunkach wspólnego
zamiaru wykonania zamówienia, w
szczególności zawierający informację o Pełnomocniku wykonawców do reprezentowania ich w postę¬
powaniu
o
udzielenie
zamówienia
albo
o
reprezentowaniu
ich
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c) Formularz „ Oferta cenowa" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji.

d)
e)

f)

g)
h)

Kosztorys budowlany wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu i roboczogodzin sporządzonych przez
Wykonawcę w oparciu o przekazany przedmiar robót.
W celu potwierdzenia że oferowane materiały do ocieplenia ścian zewnętrznych należy przedłożyć za¬
świadczenie (aprobaty techniczne) niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności
działań wykonawcy z normami jakościowymi oferowanego systemu docieplenia ścian zewnętrznych
nie gorszych niż opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom zgodnie z za¬
łącznikiem nr 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwyko
nawcy, informację o tym pkt należy pominąć.
Zaakceptowany wzór umowy. Załącznik nr 5
Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej Załącznik nr 9

Dokumenty m o g ą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do odpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych i uzupełniających.
Wadium będzie wymagane
1. Wadium należy wnieść w wysokości 3.180,72 zł (słownie: trzy tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 72/100)
w terminie do dnia 30.06.2010 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu środków do zama¬
wiającego.
2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Łobzie:
PKO BP O/ Drawsko Pomorskie 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2-ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego
w przypadku, gdy:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
0 którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium, jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczenio¬
wej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie
1 bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające o świadczenie,
że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 3 bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiające
go wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą.
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
9. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla wykonawców, których oferty
nie zostaną wybrane, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po
podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego
oferta została wybrana, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu związania ofertą.
10. W przypadku unieważnienia postępowania, dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie
pieniężnej dla wykonawców, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocz¬
nie po podjęciu ww. decyzji.
11. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po pod¬
pisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium
wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) który został wykluczony z postępowania,

3) którego oferta została odrzucona.
14. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie: cena - 100 %
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41, sekretariat. Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2010 r. o godz. 10,00. Otwarcie ofert
nastąpi 30 czerwca 2010 r. o godz. 10:15.
Termin związania ofertą: Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni.

Wicestarosta
Ryszard Brodziński
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Przedmiar robót

