Radomsko: Remont dachu budynku dawnego ratusza obecnie uŜytkowanego przez
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
Numer ogłoszenia: 124015 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku ,
ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 44 683 56 51, faks 44 683 56 51.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.radomsko.pl,

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu budynku
dawnego ratusza obecnie uŜytkowanego przez Muzeum Regionalne im. Stanisława
Sankowskiego w Radomsku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie remontu dachu dawnego ratusza (budynku głównego) obecnie
uŜytkowanego przez Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.
Budynek Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku jest wpisany na
listę zabytków nieruchomych województwa łódzkiego. Roboty naleŜy wykonać zgodnie z
załączonym do SIWZ: - projektem budowlanym, - specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót, - przedmiarem robót, - decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim nr 116/2009 z dnia 18.06.2009r. o prowadzeniu
prac konserwatorskich i pismem znak SOZ-PT-641/3/2008 z dnia 16.01.2008, - decyzją
Starosty Radomszczańskiego nr 514/2009 z dnia 13.07.2009r. pozwolenie na remont budynku
Muzeum Regionalnego przeniesioną na Muzeum Regionalne decyzją z dnia 24.08.2009r.
Zakres robót do wykonania zgodny z w/w dokumentacją obejmuje: - wymianę pokrycia
dachu z częściową wymianą elementów i wprowadzeniem wieńczenia części ścian oraz
konstrukcji wzmacniającej, - pokrycie budynku blachą ocynkowaną na podkładzie papy
termozgrzewalnej, - wykonanie tynków kominów z wyprawą elewacyjną w kolorze jak
elewacja obiektu. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania całości przedmiotu
zamówienia zapewnia Wykonawca. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 5 do SIWZ, 2) projekt budowlany wraz z
ekspertyzą techniczną i BIOZ - stanowiący dodatek nr 4 do SIWZ 3) specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót - stanowiąca dodatek nr 6 do SIWZ. 4) decyzja Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim nr 116/2009 o
prowadzeniu prac konserwatorskich wraz z pismem znak SOZ-PT-641/3/2008 z 16.01.2008r.

- stanowiąca dodatek nr 7 do SIWZ 5) decyzja Starosty Radomszczańskiego nr 514/2009
pozwolenie na remont budynku Muzeum Regionalnego wraz z decyzją przenoszącą
pozwolenie na Muzeum Regionalne - stanowiąca dodatek nr 8 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niŜ 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu
tego samego rodzaju robót co roboty stanowiące przedmiot zamówienia
podstawowego, a w szczególności wymianę elementów konstrukcji dachu.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.10.00-4.
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:
31.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez
Wykonawcę
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
Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złoŜonego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ ( Sekcja
III pkt III.4 ) ppkt III.4.1) niniejszego ogłoszenia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie wykazania wykonania
w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1
roboty budowlanej wykonanej w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
polegającej na wykonaniu remontu dachu tj. wymianie pokrycia dachu z
blachy wraz z co najmniej częściową wymianą elementów konstrukcji dachu o
wartości nie mniejszej niŜ 300.000,00 zł z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenia Ŝe roboty te zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a takŜe na
podstawie złoŜonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt
6.1.2 ppkt 1 SIWZ( Sekcja III pkt III.4 ) ppkt III.4.1) niniejszego ogłoszenia
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie złoŜonego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ ( Sekcja
III pkt III.4 ) ppkt III.4.1) niniejszego ogłoszenia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe
dysponowanie co najmniej osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót
posiadającą: określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upowaŜniające do
pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z aktualną
przynaleŜnością do właściwej izby samorządu zawodowego i
udokumentowaną odbytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie
przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z
dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i
architektonicznych, a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub
porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. 2004.150.1579), a takŜe na
podstawie złoŜonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt
6.1.2 ppkt 1 SIWZ ( Sekcja III pkt III.4 ) ppkt III.4.1) niniejszego ogłoszenia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie złoŜonego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ ( Sekcja
III pkt III.4 ) ppkt III.4.1) niniejszego ogłoszenia

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

•

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień

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 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

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
•

inne dokumenty
Wymaga się złoŜenia od Wykonawcy oświadczenia, Ŝe oferowane roboty
budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego np. w
treści formularza ofertowego w pkt 3.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. JeŜeli wykonawca wykazując
spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy (opisanych w Sekcji III pkt III.3)
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Sekcji III pkt III.6) ppkt 1
niniejszego ogłoszenia, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
Zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w Sekcji III. pkt III.4) ppkt III.4.2) niniejszego ogłoszenia oraz
udowodnienia, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, o którym mowa w Sekcji III pkt III.6) ppkt 1. Dokumenty te winny być złoŜone
w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
lub te podmioty.
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: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyraŜoną na piśmie pod
rygorem niewaŜności, jeŜeli słuŜyć będzie naleŜytemu wykonaniu umowy, a w szczególności
w przypadku: a) zmiany kierownika budowy, o której mowa w § 6 niniejszej umowy, b)
zmian w dokumentacji projektowej lub technologii wykonania robót zgodnie z § 9 niniejszej
umowy, c) zmiany ustawowej stawki VAT zgodnie z § 3 ust. 2. d) zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 3, 4 i 5.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.muzeum.radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Muzeum
Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, ul. Narutowicza 1 (biuro Muzeum
parter).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 31.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Regionalnym im. Stanisława
Sankowskiego w Radomsku, ul. Narutowicza 1 (biuro Muzeum parter).
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 28.06.2010.
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

