
Gmina Ogrodzieniec: Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków

publicznych w Gminie Ogrodzieniec

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej

lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
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Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ogrodzieniec, krajowy numer identyfikacyjny 276258842, ul. Plac Wolności 25

, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 6709700, e-mail j.gakowska@ogrodzieniec.pl, faks

32 6709721.

Adres strony internetowej (URL): www.ogrodzieniec.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem

(URL)

Nie

www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

W formie pisemnej (papierowej)

Adres:

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów

zawierających azbest z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec

Numer referencyjny: IRG.271.16.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest

„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków publicznych w Gminie

Ogrodzieniec” polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest z poszyć dachowych sześciu budynków

publicznych na terenie Gminy Ogrodzieniec tj.: 1) Obiektu nr 1 – budynku administracji mieszkań komunalnych

przy ul. Kościuszki 69 w Ogrodzieńcu, 2) Obiektu nr 3 – budynku po byłym klubie sportowym przy ul. Osiedle E.

Orzeszkowej 14 a w Ogrodzieńcu. 3) Obiektu nr 4 – budynku remizo-świetlicy przy ul. Krakowskiej 1a w

Podzamczu, 4) Obiektu nr 5 – budynku remizo-świetlicy przy ul. Wesołej w Gulzowie, 5) Obiektu nr 6 – budynku

remizo-świetlicy przy ul. Armii Krajowej 17 w Ryczowie, 6) Obiektu nr 7 – budynku po byłej szkole przy ul.

Turystycznej 156 w Kiełkowicach, W ramach projektu wykonane zostaną również prace związane z

przywróceniem, przy użyciu materiałów nieszkodliwych, stanu obiektów sprzed demontażu.

II.5) Główny kod CPV: 45262660-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45210000-2

45111220-6

44112500-3

45261400-8

45261000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6

pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa
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lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2017-12-15

2018-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia 31 maja

2018 r., z zastrzeżeniem, że termin zakończenia wszystkich prac dla poszczególnych obiektów jest następujący:

Obiekty nr 4, 5, 6 – od podpisania umowy do 15 grudnia 2017 r. Obiekty nr 1, 3, 7 – od podpisania umowy do 31

maja 2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co

najmniej: - 1 robotę budowlaną polegającą na demontażu materiałów zawierających azbest w ilości nie

mniejszej niż 1 tona; - 1 robotę budowlaną polegającej na wykonaniu robót dekarskich – pokrycia dachu o

powierzchni co najmniej 100 m2 b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie

dysponował) osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która pełnić będzie funkcję

kierownika budowy

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:
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III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń

i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 1) informację z Krajowego

Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
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odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)

oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): - w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3 pkt. 3 lit. a –

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, rodzaju, zakresu (powierzchnia w m2, ilość ton) daty i miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; - w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3 pkt 3

lit. b – wykaz osób do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi, zakresu wykonywanych przez nie czynności, kwalifikacji i uprawnień wraz z informacją o

podstawie dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w

następujących kwotach na poszczególne obiekty: 1) Obiekt nr 1 – wadium w kwocie 4.000,00 zł, 2) Obiekt nr 3

– wadium w kwocie 8.000,00 zł, 3) Obiekt nr 4 – wadium w kwocie 1.000,00 zł, 4) Obiekt nr 5 – wadium w

kwocie 2.000,00 zł, 5) Obiekt nr 6 – wadium w kwocie 2.000,00 zł, 6) Obiekt nr 7 – wadium w kwocie

4.000,00 zł, 7) Składając ofertę łącznie na kilka obiektów Wykonawca winien wnieść wadium w kwocie
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stanowiącej sumę wadiów na te obiekty. Wadium łączne na wszystkie obiekty stanowi kwotę 21.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego

systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena ofertowa 60,00

Gwarancja i rękojmia na wykonane robóty budowlane i zabudowane materiały 35,00

Doświadczenie personelu - kierownika budowy 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
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Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie

oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we

wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Warunki określono również poniżej: 1) Zmiany terminu

realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia
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nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet

przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W

razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do

minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły

wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska

żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk

spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji), b) braku możliwości prowadzenia prac

budowlanych w wyniku złej pogody, trwającej ponad 5 dni roboczych, uniemożliwiającej wykonywanie prac

/robót/ lub usług budowlanych ze względu na wymogi producentów materiałów lub urządzeń, jeżeli rzeczywiście

nie prowadzono w tym okresie prac, robót budowlanych oraz innych usług wchodzących w zakres przedmiotu

umowy, przy czym w takim przypadku na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić

dokumenty zawierające informację producentów materiałów lub urządzeń o ww. wymogach; c) brak możliwości

prowadzenia prac ze względu na brak odpowiednich uzgodnień podmiotów trzecich lub organów administracji

publicznej; d) konieczności udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, które wstrzymują lub

opóźniają realizacje przedmiotu umowy, e) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających

wpływ na termin zakończenia inwestycji, f) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (uzasadnione

wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji inwestycji) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem

ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę

wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji Inwestycji zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-

finansowy. 2) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (wg zasad opisanych w załączniku do

SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, w tym zgodnie z opracowaną procedurą zmian – zatwierdzony

(zaakceptowany) „Wniosek o wprowadzenie zmian robót/obiektów”, „Zestawienie Wniosków o wprowadzenie

zmian robót/obiektów”), wskutek: a) wystąpienia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót

planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót wykonanych, b)

konieczności przeprowadzenia robót objętych dokumentacją projektową, które nie były przewidziane w

zestawieniu robót planowanych (przedmiarze), nie wykraczające poza zakres zamówienia podstawowego

przewidzianego w dokumentacji projektowej, c) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w

dokumentacji projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwiększenia

wynagrodzenia i o ile nie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji

projektowej, d) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń (wycofanie z produkcji), pojawienie się na rynku

materiałów, urządzeń nowszej generacji, e) zmian technologicznych poprzez pojawienie się na rynku nowszej

technologii, pozwalającej zaoszczędzić koszty, f) zastosowania technologii robót innych niż przyjęte w

dokumentacji projektowej, skutkujące niemożliwością wykonania lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany te

nie wymagają aneksu do umowy, jeżeli ich wprowadzenie nie spowoduje przekroczenia wynagrodzenia

Wykonawcy określonego w § 6 ust.1 umowy. 3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie: a)

zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z dokonania zmian wskazanych w niniejszej
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umowie a prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust.1 umowy; b) w

przypadku zmniejszenia kosztów realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy; c)

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych -

ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W

takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu

umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku

od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki

podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji

po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z

wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie

Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskaże datę,

od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4) Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji

kierownika budowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej

czynności, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności

niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te

czynności innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany

osoby realizującej przedmiot umowy dla której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie osób

wyznaczonych do realizacji zamówienia” podanym SIWZ dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią

ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne co

wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za którą Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi

uzyskać w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” nie mniejszą ilość punktów

niż osoba, która zostaje zmieniona. 5) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie

realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu

zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Zmiana, rezygnacja lub

wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie

spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów.

Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/części zamówienia

realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być

poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części

zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub
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wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do

umowy, 6) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w

takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu

prawnego, 7) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku

połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego

podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian u

mowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją

generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w

postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp.

8) Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia

takich zmian wynika z następujących okoliczności: a) zmiana koordynatora ze strony Zamawiającego, w

przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę - zmiana ta następuje

poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; b) zmiana

danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy

lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga

zawarcia aneksu do umowy; c) zmiana nazwy Wykonawcy winno nastąpić w formie aneksu do umowy. 9) Zmiany

postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów

ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 1.2 W przypadku

wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem

na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz

dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest

przedłożenie odpowiednich dokumentów. 1.3 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w

sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności -

aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie

jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 1.4 Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo

zamówień publicznych jest nieważna. 1.5. Zamawiający przewiduje możliwość i zmian postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia

okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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Data: 2017-10-05, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków publicznych w

Gminie Ogrodzieniec” Obiektu nr 1 – budynku administracji mieszkań komunalnych przy ul.

Kościuszki 69 w Ogrodzieńcu,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obiekt nr 1 – Budynek administracji mieszkań

komunalnych w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dachu

budynku Administracji Mieszkań Komunalnych w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce 2977 z

unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. W ramach zadania wchodzą następujące prace: a) wymiana

pokrycia dachowego budynku na dachówkę ceramiczną, b) wymiana więźby dachowej, c) wymiana stropu

drewnianego poddasza nieużytkowego, d) wymiana rynien oraz rur spustowych, e) wymiana instalacji odgromowej,

f) naprawa kominów.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262660-5, 45111300-1, 45210000-2, 45111220-6, 44112500-3,

45261400-8, 45261000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-05-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena ofertowa 60,00

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały 35,00

Doświadczenie personelu - kierownika budowy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
3 Nazwa:

„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków publicznych w

Gminie Ogrodzieniec” Obiektu nr 4 – Budynek remizo - swietlicy przy ul. Krakowskiej 1a w

Podzamczu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obiekt nr 4 – Budynek remizo – świetlicy w Podzamczu

przy ul. Krakowskiej 1a Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dachu budynku remizo-świetlicy w

Podzamczu przy ul. Krakowskiej 1a na działce 1313/2 z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. W

ramach zadania wchodzą następujące prace: a) wymiana pokrycia dachowego budynku na blachę aluminiowa, b)

wymiana obróbek blacharskich, c) wymiana instalacji odgromowej, d) wymiana rynien i rur spustowych, e) naprawa

kominów.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262660-5, 45111300-1, 45210000-2, 45111220-6, 44112500-3,

45261400-8, 45261000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
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okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena ofertowa 60,00

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały 35,00

Doświadczenie personelu - kierownika budowy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
4 Nazwa:

„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków publicznych w

Gminie Ogrodzieniec” Obiektu nr 5 – Budynek remizo - swietlicy przy ul. Wesołej 1 w Gulzowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obiekt nr 5 – Budynek remizo - świetlicy w Gulzowie

przy ul. Wesołej 1 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dachu budynku remizo-świetlicy w Gulzowie

przy ul. Wesołej nr 1 na działce 118/6 z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. W ramach zadania

wchodzą następujące prace: a) wymiana pokrycia dachowego budynku na panele stalowe, b) konserwacja istniejącej

stalowej więźby dachowej, c) wymiana obróbek blacharskich, d) wymiana instalacji odgromowej, e) wymiana rynien

i rur spustowych, f) naprawa kominów.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262660-5, 45111300-1, 45210000-2, 45111220-6, 44112500-3,

45261400-8, 45261000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena ofertowa 60,00
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Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały 35,00

Doświadczenie personelu - kierownika budowy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków publicznych w

Gminie Ogrodzieniec” Obiektu nr 3 – Budynek po byłym klubie sportowym przy ul. Osiedle E.

Orzeszkowej 14a w Ogrodzieńcu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obiekt nr 3 – Budynek po byłym klubie sportowym w

Ogrodzieńcu przy ul. Osiedle E. Orzeszkowej 14 a Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dachu

budynku byłego klubu sportowego w Ogrodzieńcu przy ul. Osiedle Elizy Orzeszkowej 14 a na działkach 804/123,

804/124 z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. W ramach zadania wchodzą następujące prace: a)

wymiana pokrycia dachowego budynku na blachodachówkę, b) wymiana obróbek blacharskich, c) wymiana instalacji

odgromowej, d) wymiana rynien i rur spustowych, e) naprawa kominów.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262660-5, 45111300-1, 45210000-2, 45111220-6, 44112500-3,

45261400-8, 45261000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-05-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena ofertowa 60,00

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały 35,00

Doświadczenie personelu - kierownika budowy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część

nr:
5 Nazwa:

„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków publicznych w

Gminie Ogrodzieniec” Obiektu nr 4 – Budynek remizo - swietlicy przy ul. Armii Krajowej 17 w

Ryczowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obiekt nr 6 Budynek remizo świetlicy w Ryczowie przy

ul. Armii Krajowej 17 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dachu budynku remizo-świetlicy w

Ryczowie przy ul. Armii Krajowej nr 17 na działce 391/7 z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. W

ramach zadania wchodzą następujące prace: a) wymiana pokrycia dachowego budynku na panele stalowe, b)

wymiana obróbek blacharskich, c) wymiana instalacji odgromowej, d) wymiana rynien i rur spustowych, e) naprawa

kominów.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262660-5, 45111300-1, 45210000-2, 45111220-6, 44112500-3,

45261400-8, 45261000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena ofertowa 60,00

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały 35,00

Doświadczenie personelu - kierownika budowy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
6 Nazwa:

„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków publicznych w

Gminie Ogrodzieniec” Obiektu nr 7 – Budynek po byłej szkole przy ul. Turystycznej 156 w

Kiełkowicach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
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określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obiekt nr 7 – budynek po byłej szkole w Kiełkowicach

przy ul Turystycznej 156 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dachu budynku byłej szkoły w

Kiełkowicach przy ul. Turystycznej nr 156 na działce 241/4 z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. W

ramach zadania wchodzą następujące prace: a) wymiana pokrycia dachowego budynku na blachodachówkę, b)

wymiana obróbek blacharskich, c) wymiana instalacji odgromowej, d) wymiana rynien i rur spustowych, e)

docieplenie stropu ostatniej kondygnacji za pomocą wełny mineralnej f) naprawa kominów.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262660-5, 45111300-1, 45210000-2, 45111220-6, 44112500-3,

45261400-8, 45261000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-05-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena ofertowa 60,00

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały 35,00

Doświadczenie personelu - kierownika budowy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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