
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.drawno.pl

Drawno: Wykonanie instalacji przygotowania ciep ej wody u ytkowej w
oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynkach u yteczno ci

publicznej na terenie Gminy Drawno
Numer og oszenia: 94524 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzib  w Urz dzie Miejskim w Drawnie , ul. Ko cielna 3, 73-220 Drawno,

woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7682031, faks 95 7682031.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.drawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Wykonanie instalacji przygotowania ciep ej wody

ytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynkach u yteczno ci publicznej na terenie Gminy

Drawno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja

zadania inwestycyjnego pn Wykonanie instalacji przygotowania ciep ej wody u ytkowej w oparciu o zastosowanie

systemu solarnego w budynkach u yteczno ci publicznej na terenie Gminy Drawno, polegaj cego na wykonaniu

kompletnych instalacji solarnych w 5 obiektach u yteczno ci publicznej, znajduj cych si  na terenie Gminy Drawno. Na

realizacj  przedmiotu zamówienia sk adaj  si : 1. Dostawa i monta  kompletnych instalacji solarnych na terenie Gminy

Drawno w nast puj cych budynkach u yteczno ci publicznej: - Drawie ski O rodek Kultury, ul. Szpitalna 2, 73-220

Drawno; - Gimnazjum Publiczne im. Saperów Polskich, ul. Szkolna 19, 73-220 Drawno; - O rodek Pomocy Publicznej,

ul. Ko ciuszki 9, 73-220 Drawno; - Przedszkole Miejskie, ul. Choszcze ska 47, 73-220 Drawno; - Szko a Podstawowa

im. Stefana eromskiego, ul. Szkolna 25, 73-220 Drawno 2. Roboty elektryczne. 3. Roboty budowlane Szczegó owy

opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-u ytkowy, zwany dalej PFU, który stanowi  za czniki do
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niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych oraz przedmiary robót..

II.1.6) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 09.33.11.00-9, 45.35.10.00-2, 45.33.22.00-5, 45.32.10.00-3,

45.31.12.00-2, 45.45.30.00-7, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przyst puj cy do przetargu jest obowi zany wnie  wadium w

wysoko ci: 5 000,00 z . 2. Wadium musi obejmowa  ca y okres zwi zania ofert , zgodnie z postanowieniami punktu

IX SIWZ i mo e by  wnoszone w jednej lub kilku nast puj cych formach: 1) pieni dzu; 2) por czeniach bankowych lub

por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo- kredytowej, z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze

zobowi zaniem pieni nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por czeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci. 3. Wadium wnoszone w formie pieni nej nale y wp aci  przelewem na

konto: Urz d Miejski w Drawnie, ul. Ko cielna 3, 73-220 Drawno Bank: GBS Choszczno O/Drawno KONTO: 35 8359

0005 0031 4279 9000 0004 z dopiskiem: Wadium przetarg inst. solarna.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa

nak adaj  obowi zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie stawia szczegó owych wymaga  w zakresie spe niania tego warunku. Wykonawca

potwierdza spe nianie warunku poprzez z enie o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w

post powaniu

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Warunek ten zostanie spe niony, je eli Wykonawca wyka e, i  w okresie ostatnich 5 lat przed up ywem

terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, wykona

nale ycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawid owo uko czy  co najmniej 1 robot  budowlan
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/zamówienie/ obejmuj ce wykonanie min. 10 kompletnych instalacji kolektorów s onecznych /samodzielnych

uk adów instalacji solarnych/ dla budynków.

III.3.3) Potencja  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie stawia szczegó owych wymaga  w zakresie spe niania tego warunku. Wykonawca

potwierdza spe nianie warunku poprzez z enie o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w

post powaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Warunek ten zostanie spe niony, je eli Wykonawca wyka e, i  dysponuje lub b dzie dysponowa  zespo em

minimum 4 osób wraz z osob  pe ni  funkcj  Kierownika Brygady Monta owej, która wykonywa  b dzie

zadanie w obr bie poszczególnych budynków. Osoba ta winna posiada  do wiadczenie zawodowe w

wykonaniu instalacji solarnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Warunek ten zostanie spe niony, je eli Wykonawca wyka e, i  posiada rodki finansowe lub zdolno

kredytow  w wysoko ci nie mniejszej ni  200 000 z .

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu nale y przed :

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy

- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonania oraz z za czeniem

dowodów dotycz cych najwa niejszych robót, okre laj cych, czy roboty te zosta y wykonane w sposób

nale yty oraz wskazuj cych, czy zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo

uko czone;

wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci odpowiedzialnych za

wiadczenie us ug, kontrol  jako ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e

zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj  o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe nienia warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedk ada nast puj ce dokumenty dotycz ce podmiotów,

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=9452...

3 z 7 2015-04-24 11:08



zasobami których b dzie dysponowa  wykonawca:

informacj  banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej potwierdzaj cej wysoko  posiadanych

rodków finansowych lub zdolno  kredytow  innego podmiotu, wystawion  nie wcze niej ni  3 miesi ce

przed up ywem terminu sk adania ofert albo sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o

udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y

przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej, je eli

odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy, wystawiony nie wcze niej  ni  6 miesi cy przed up ywem terminu

sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu na zasoby innych

podmiotów, które b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, przedk ada tak e dokumenty dotycz ce

tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedk ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy, e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

albo sk adania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo e uzyska

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w

ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem

terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo

sk adania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy

przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie

zamówienia albo sk adania ofert;

III.4.3.2)
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za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania

osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcze niej

ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o

udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania

osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie

wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ce przynale no ci do tej samej grupy kapita owej

lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. O wiadczenie upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu

okre lonych w pkt V ust. 1 ppkt 1) SIWZ. 2. Formularz oferty, sporz dzony wg wzoru wraz z kosztorysem ofertowym.

3. Pe nomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegaj cego/cych si  o udzielenie zamówienia

publicznego. 4. Dokument wniesienia wadium.

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 zwi zane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Okres gwarancji na kolektory s oneczne - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie  umowy oraz okre lenie warunków zmian

Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy: 1) W zakresie dotycz cym

zmiany danych w wykazie osób i budynków obj tych realizacj  przedmiotu zamówienia, które powoduj  zmian

lokalizacji instalacji solarnych w granicach administracyjnych Gminy Drawno pod warunkiem, e zmiana dokonywana

jest w danym typie instalacji solarnej. 2) W zakresie zmiany terminu zako czenia robót b cych przedmiotem umowy
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w zwi zku z: a) przyczynami, z powodu których b dzie zagro one dotrzymanie terminu zako czenia robót, b cymi

nast pstwem okoliczno ci, za które odpowiedzialno  ponosi Zamawiaj cy, lub b) wyst pieniem opó nie  w

dokonaniu okre lonych czynno ci lub ich zaniechaniu przez Zamawiaj cego, Inspektora nadzoru, w cicieli budynków

obj tych inwestycj  lub inne organy, które nie s  nast pstwem okoliczno ci, za które Wykonawca ponosi

odpowiedzialno , lub c) brakiem mo liwo ci prowadzenia robót przez okres ci y ponad 5 dni w godz. 6oo - 22oo

na skutek udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemo liwiaj cych prowadzenie robót, lub

d) dokonaniem przez Zamawiaj cego zmian w wykazie osób i budynków obj tych realizacj  przedmiotu zamówienia,

lub e) dzia aniem si y wy szej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lub f) wstrzymaniem prac budowlanych

przez Zamawiaj cego lub w ciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc . Termin wykonania umowy

ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczno ci (przyczyn) celem uko czenia przedmiotu umowy w sposób

nale yty. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wp ywa na zmian  wynagrodzenia. Wraz ze zmian  terminu realizacji

Inwestycji zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy. 3) W przypadku dokonania niezb dnych zmian

w harmonogramie rzeczowo- finansowym. 4) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot

umowy. W przypadku braku mo liwo ci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane w ofercie osoby, wówczas

Wykonawca mo e powierzy  te czynno ci innym osobom o do wiadczeniu odpowiadaj cym co najmniej warunkom

jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego post powania, po wyra eniu

pisemnej zgody przez Zmawiaj cego. 5) Zmiany, rezygnacji, b  wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji;

je eli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo ywa  si , na

zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówie  publicznych, w celu wykazania spe niania warunków

udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowi zany wykaza

Zamawiaj cemu, i  proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe nia je w stopniu nie

mniejszym ni  wymagany w trakcie post powania o udzielenie zamówienia. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w

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

wprowadzenia dodatkowego zakresu/cz ci zamówienia realizowanego przez podwykonawc /ów. Zmiana poprzez

wprowadzenie/zg oszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/cz ci zamówienia realizowanego w

podwykonawstwie, który nie zosta  wskazany w Ofercie, stanowi zmian  umowy i musi by  poprzedzona zawarciem

aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnacj  ze wskazanego w Ofercie zakresu/cz ci zamówienia nie stanowi

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

Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 6) Zmiany powszechnie

obowi zuj cych przepisów prawa maj cych wp yw na tre  z onej oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.drawno.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski w Drawnie ul.

Ko cielna 3 73-220 Drawno pok. nr 5.
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IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 12.05.2015 godzina

11:00, miejsce: Urz d Miejski w Drawnie ul. Ko cielna 3 73-220 Drawno sekretariat urz du.

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków Unii

Europejskiej: Zadanie inwestycyjne jest wspó finansowane ze rodków Unii Europejskiej - z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy

udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y

by  przeznaczone na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: tak
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