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Mi$dzyzdroje: Remont dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego,

potozonego przy ulicy Tysiqclecia Panstwa Polskiego 15 w

Mi$dzyzdrojach, na dzialce o nr 360. Budynek nalezy do zasobu

komunalnego Gminy Mi$dzyzdroje. Remont b$dzie prowadzony na

podstawie zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajqcych

pozwolenia na budow$ ztozonego w Starostwie Powiatowym w

Kamieniu Pomorskim w dniu 06.09.2010r.

Numer ogtoszenia: 275899 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010
OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowî zkowe.

Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA l ADRES: Miedzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o., ul. Cicha 2,

72-500 Miedzyzdroje, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3281154, faks 091 3282377.

Adres strony internetowej zamawiafccego: www.bip.miedzyzdroje.pl, www.miedzyzdrojskhtbs.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: lnny: Sp. z o.o..

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENlA

II.1)OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENlA

11.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Remont dachu budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego, potozonego przy ulicy Tysia,clecia Partstwa Polskiego 15w Wlie,dzyzdrojach, na dziatce o

nr 360. Budynek nalezy do zasobu komunalnego Gminy Mi$dzyzdroje. Remont b^dzie prowadzony na

podstawie zgtoszenia rob5t budowlanych nie wymagaja,cych pozwolenia na budow^ ztozonego w

Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w dniu 06.09.2010r..

11.1.2) Rodzaj zam6wionia: roboty budowlane.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wienia: Przedmiotem zam6wienia jest

remont dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, potozonego przy ulicy Tysî clecia Partstwa

Polskiego 15w Miedzyzdrojach, na dziatee o nr 360. Budynek nalezy do zasobu komunalnego Gminy

Miedzyzdroje. Remont bedzie prowadzony na podstawie zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych

pozwolenia na budowe ztozonego w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w dniu 06.09.2010r.

Remont polegac bedzie mie,dzy innymi na : - Wymianie rynien i rur spustowych oraz opierzenia i obr6bek

blacharskich komin6w - Uzupetnienie tynk6w zewnetrznych komin6w - Wymiana uszkodzonych desek

pc4aci dachowej - Pokryciu dachu papa. termozgrzewalna, - Wymiana nasad wentylacyjnych na rurach
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wywiewnych - i inne. Szczegotowy opis przedmiotu zam6wienia stanowi, specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiar rob6t. Przedmiar rob6tjest elementem pomocniczym stuz^cym

do wyceny przedmiotu zam6wienia..

11.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zam6wieri uzupetniajqcych: nie.

11.1.5) Wsp6lny SlownikZam6wieri (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.12.14-7, 45.42.20.00-1, 45.26.25.00A

45.26.25.21-9, 45.41.00.CKM, 45.11.00.00-1.

11.1.6) Czy dopuszcza sie^ zlozenie oferty cz$sciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza si? ziozenie oferty wariantowej: nie.

ll.2) CZAS TRWANIA ZAMdWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie: 30.11.2010.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMlCZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WADIUM

lnformacja na temat wadium: Nie wymagane

ll!.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si$ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie

lll.3) WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPELNIANIA TYCH WARUNK6W

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naMadajq obowia,zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Ocena speinienia warunk6w udzialu w post$powaniu dokonywana b^dzie w oparciu o

dokumenty zlozone przez wykonawc? w niniejszym post^powaniu metoda, warunku granicznego

- spetnia/niespetna.

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc$ realizacji co najmniej dw6ch rob6t remontowych

albo budowlanych, w okresie ostatnich pî ciu lat przed upiywem terminu sktadania ofert, a jezeli

okres prowadzenia dziaJalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie polegaĵ ce na remontach albo

budowach, dach6w budynk6w mieszkalnych o wartoSci minimum 70 000,00 z* brutto kazda

Ocena spetaienia warunk6w udziaiu w post^powaniu dokonywana b$dzie w oparciu o

dokumenty zlozone przez wykonawce. w niniejszym post$powaniu metodq warunku granicznego

- spetaia/niespetaa.

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
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a) dysponujq sprzetem niezb^dnym do realizacji zadania b) kadra. realizuĵ ca. zam6wienie.

Ocena speJnienia warunk6w udziatu w postepowaniu dokonywana bedzie w oparciu o

dokumenty ztozone przez wykonawce w niniejszym postepowaniu metodg warunku granicznego

- spetnia/niespetna.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zam6wienia , niezaleZnie od charakteru prawnego ̂ czacych go z nimi

stosunk6w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni6 zamawiaja.cemu, i2 bedzie

dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lnosci przedstawiajqc w

tym celu pisemne zobowia,zanie tych podmiot6w do oddanta mu do dyspozycji niezbednych

zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia. Ocena spetnienia

warunk6w udziatu w postepowaniu dokonywana bedzie w oparciu o dokumenty ztozone przez

wykonawce w niniejszym postepowaniu metoda, warunku granicznego - spetnia/niespelna

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Optacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaja,cy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedziatnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiqzanej z

przedmiotem zam6wienia o wysokosci minimum 100 000,00 zt. ( stownie : sto tysi$cy zlotych ).

Ocena spetnienia warunk6w udziatu w postepowaniu dokonywana bedzie w oparciu o

dokumenty zto2one przez wykonawce w niniejszym postepowaniu metoda, warunku granicznego

- speJnia/niespdna.

lll.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWlE ART. 24 UST. 1 USTAWY

lll.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawc^ warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, opr6cz oswiadczenia o spetnieniu warunk6w udziatu w postepowaniu, nalezy

przedtozy6:

. wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy i

doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed upfywem terminu sktadania

ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w post$powaniu, a jezeli okres prowadzenia

dziatelnosci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca

wykonania oraz zala,czeniem dokumentu potwierdzaj^cego, ze roboty zostaty wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone

. wykaz narz^dzi, wyposazenia zaWadu i urz^dzert technicznych dostepnych wykonawcy ustug

lub rob6t budowlanych w celu realizacji zam6wienia wraz z informacja. o podstawie
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dysponowania tymi zasobami

* wykaz os6b, kt6re bedg uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnosci

odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez

nie czynnosci, oraz inf6rmacja, o podstawie do dysponowania tymi osobami

* oswiadczenie, 2e osoby, kt6re bedg uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, posiadaja.

wymagane uprawniema, jezeli ustawy naktadaja. obowiazek posiadania takich uprawnieh

* optacona. polise, a w przypadku j'ej braku inny dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z

przedmiotem zam6wienia

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

nalezy przedtozyc:

* oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

* aktualny odpis z w*aSciwego rejestru, jeieli odr^bne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upiywerrt terminu sktadania wniosk6w o

dopuszczenie do udziafu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert, a w

stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

* aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajqce, ze

wykonawca nie zalega z optecaniem podatk6w lub zaswiadczenie, ze uzyska* przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w

catoSci wykonania decyzji wtesciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia,ce przed

upfywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zam6wienia albo sktadania ofert

* aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziafu Zakladu Ubezpieczeh Spotecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaja,ce, ze wykonawca nie zalega z

optecaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zalegfych platriosci lub

wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3

miesiace przed upfywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

* wykonawca powotuj^cy sie przy wykazywaniu spetniania warunk6w udziatu w postepowaniu
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na potencjat innych podmiot6w, kt6re b^da_ braty udziat w realizacji cze>ci zam6wienia,

przedktada takze dokumenty dotycza_ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

wykonawcy, okreslonym w pkt lll.4.2.

lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedWada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzib$ lub miejsce zamieszkania

potwierdzaJ3cy, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6

miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziafu w

post$powaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

* nie zalega z uiszczaniem podatk6w, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych

ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie

wczesniej niz 3 miesi$ce przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie. o zam6wienie - wystawiony nie wczesniej niz

6 miesi$cy przed uptywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w

post$powaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

111.4.3.2) zaswiadczenie wtasciwego organu sqdowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotycza,, w zakresie okreslonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu

sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo

sktadania ofert - albo oSwiadczenie zto2one przed notariuszem, wtasciwym organem s^dowym,

administracyjnym albo organem samorza,du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzib$ lub miejsce zamieszkania, jezeli

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje sie takiego zaswiadczenia

111.6) INNE DOKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt IN.5)

1. Aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej jezeli odrebne przepisy

wymagajq zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej wystawione nie wczesniej niz 6 miesi$cy

przed uptywem terminu sktadania ofert. 2. Kosztorys ofertowy

111.7) Czy ogranicza sie mozliwosc ubiegania sie o zam6wienie pubIiczne tylko dla wykonawc6w, u
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kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowia. osoby niepeJnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograriiczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunk6w zmian

ZamawiaJ3cy na podstawie art.144 ustawy prawo zam6wien publicznych moze dokona6 zmian przedmiotu

lub um6wionego terminu wykonania zam6wienia: - z powodu istotnych brak6w lub Wed6w w dokumentacji,

r6wniez tych polegaj^cych na niezgodnoSci dokumentacji z przepisami prawa, -z powodu uzasadnionych

zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zam6wienia proponowanych przez Zamawiaj$cego lub

Wykonawce, jezeli te zmiany sa. korzystne dla Zamawiajqcego, - z powodu wystqpienia dodatkowych, a

niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, rob6t, - z powodu okolicznoSci sity wyzszej, np.

wyst$pienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, kt6rego nie mozna byto

przewidzied z pewno6ci^, w szczeg6lnoSci zagrozenia bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego

powstaniu szkody w znacznych rozmiarach, - z powodu dziatari os6b trzecich uniemozliwiaja^cych

wykonanie prac, kt6re to dzialania nie sa, konsekwencja. winy ktdrejkolwiek ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dost^pna specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia: www.miedzyzdrojski-tbs.pl, www.bip.miedzyzdroje.pl

Specyfikacj$ istotnych warunk6w zam6wienia mozna uzyskac pod adresem: MTBS Sp. z o.o. ul.

Cicha 2 72-500 Miedzyzdroje.

IV.4.4) Termin skiadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w post$powaniu lub ofert: 22.10.2010

godzina 10:00, miejsce: Miedzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o. Ulica Cicha 2

72 -500 Miedzyzdroje Pok6j Specjali ds. mieszkart czynszowych.

IV.4.5) Termin zwiqzania oferta,: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaja,cych zwrotowi

srodk6w z pomocy udzielonej przez pahstwa cz4onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re miaty byc przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czeSci zamdwienia: nie
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