
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mazovia.edu.pl

Siedlce: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM MAZOVI A W

SIEDLCACH - ETAP II: Wykonanie wymiany zewn ętrznej stolarki okiennej i

drzwiowej budynku

Numer ogłoszenia: 75401 - 2013; data zamieszczenia:  14.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza , ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce,

woj. mazowieckie, tel. 25 633 30 32, faks 25 633 30 32.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.mazovia.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Uczelnia niepubliczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM

MAZOVIA W SIEDLCACH - ETAP II: Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres zamówienia: Cały zakres

zadania wykonania termomodernizacji podzielony został na III etapy. Przedmiotem przetargu jest II etap

Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku. Pozostałe do wykonania roboty dla

osiągnięcia zamierzonych efektów oszczędności paliwa potrzebnego do ogrzania budynku, zostaną wykonane w

III etapie termomodernizacji. Zakres robót II etapu: 1) Wykonanie i dostawa okien PCV w kolorze białym 335,30

m2 wraz z dostawą i wymianą parapetów wewnętrznych (76 + 6) = 82 szt. Zakłada się ramę okienną 6 -

komorową ciepłą o współczynniku UW (W/m2 K) - 1,26 oraz szybę U = 1,0 W/m2 K. 2) DemontaŜ starej stolarki i

montaŜ nowych okien w miejsce zdemontowanych. 3) Podział okien według dokumentacji projektowej. Realizacja

wymiany stolarki w osiach (19-32) według projektu. 4) Wymiary okien PCV do wykonania i montaŜu w osiach

(19-32) a. 204 x 210 cm - szt. 30 w tym 10 szt. z szybą P4 - 128,52 m2. b. 204 x 210 cm - szt. 46 w tym 12 szt.

z szybą P4 - 197,06 m2. c. 135 x 105 cm - szt. 4 w tym 1 szt. z szybą P4 - 5,67 m2. d. 135 x 150 cm - szt. 2 -

4,05 m2 5) Wymagania dotyczące współczynników przenikania ciepła przez okna nie wyŜszy niŜ U = 1,5 W/m2 K

6) Wykonanie wymiany parapetów wewnętrznych w trakcie wymiany okien. Polegające na demontaŜu istniejących

parapetów i montaŜu nowych parapetów z konglomeratu marmurowego BIANCO GHAIACCIO ( 159,6 + 8,40 ) =
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168 mb. 7) Wymiary parapetów o grubości 3 cm do montaŜu w budynku w osiach (19- 32). DŁUGOŚĆ cm. 210

SZEROKOŚĆ 33 cm. ILOŚĆ (szt.) 76; DŁUGOŚĆ cm. 140 SZEROKOŚĆ 33 cm. ILOŚĆ (szt.) 6 8) MontaŜ

stolarki drewnianej1 szt. - (140x200) cm 2,8 m2 dębowej wraz z dostawą stolarki (wg. wzoru drzwi z natury). 9)

Okna muszą posiadać parametry identyczne lub korzystniejsze od okien zamontowanych w budynku, ponadto

naleŜy dodatkowo usztywnić środkowy ramiak okna. UWAGA: a. Długość i szerokość parapetów wewnętrznych

naleŜy sprawdzić pomiarem z natury w trakcie wykonania docieplenia. b. Przedmiar robót stanowi tylko materiał

pomocniczy do obliczenia ceny, którą naleŜy wyliczyć w oparciu o projekt wykonawczy i pomiar z natury. c.

Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji budowlanej, natomiast przedmiar robót naleŜy

traktować, jako załącznik dodatkowy, pomocniczy. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje

konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez

europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne opisywanym. Wykonawca,

który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, Ŝe

oferowane przez niego roboty i dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca

powinien: 1) Zapewnić materiały o parametrach technicznych porównywalnych z materiałami opisanymi w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej. 2) Wykonać roboty zgodnie z

dokumentacją, sztuką budowlaną, specyfikacjami szczegółowymi obowiązującymi przy wykonaniu robót oraz

warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3) Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i

jego obowiązkiem jest ich wywiezienie. 4) Przed przystąpieniem do złoŜenia oferty wymagana jest wizja w terenie.

5) Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 6) Ustalenia i decyzje dotyczące

wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Modyfikacja warunków zamówienia: Zamawiający moŜe w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmiana taka zostanie zamieszczona

niezwłocznie na stronie internetowej. Zamówienie jest finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie poŜyczki, których przyznanie jest uzaleŜnione

od zastosowania procedury udzielania zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja

robót po otrzymaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.32-8, 45.42.11.31-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA
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TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest

zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia

Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga jednej roboty polegającej na wykonaniu wymiany

stolarki okiennej budynku o wartości nie mniejszej niŜ 20 000, 00 zł brutto z podaniem jej rodzaju i

wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego (honorowane

równieŜ oświadczenie wykonawcy), Ŝe robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończona wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga, wykazu osób, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) dysponował

przy realizacji zamówienia minimum 1 osobą posiadającą odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga: a) Informacji banku, lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca znajduje się w

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeśli zdolność kredytowa lub

wysokość posiadanych środków finansowych nie będzie niŜsza niŜ kwota 20.000 zł. b) Opłaconej polisy,

a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=75...

3 z 7 2013-05-14 12:50



potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót  budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób naleŜyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

określenie robót  budowlanych,  których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złoŜenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienaleŜycie

pełny wykaz robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową oraz wykaz robót wykonanych niezgodnie z

umową wadliwie, nieterminowo itp. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

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;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niŜ

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  Ŝe  inny  podmiot  jest
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

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

ubezpieczenia  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 zasoby

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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
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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;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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  -

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Formularz ofertowy. Pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Karta

gwarancji jakości wykonanych robót. Kosztorys ofertowy z podziałem na elementy robót. Zaakceptowany

podpisem wzór umowy. Oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 60

2 - Kryterium jakość wykonania - 20

3 - Kryterium gwarancja - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=75...
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Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  w siedzibie Zamawiającego tj.

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce w godzinach pracy Uczelni tj.

od wtorku do soboty w godz. 8.00-16.00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.06.2013

godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego tj. w Biurze Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły

WyŜszej ul. Sokołowska 161A w Siedlcach pok. nr A1-015.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=75...
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