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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.toszek.pl

Toszek: Modernizacja dachu budynku mieszkalnego położonego w Toszku
przy ul. Strzeleckiej 23
Numer ogłoszenia: 115095 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Toszek , ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, woj. śląskie, tel. 32
2378020, faks 32 2334141.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.toszek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dachu budynku mieszkalnego
położonego w Toszku przy ul. Strzeleckiej 23.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu oraz częściowej wymianie więźby dachowej,
wymianie pokrycia dachowego oraz przemurowaniu kominów w części dachowej na budynku w Toszku przy ul
Strzeleckiej 23. Przedmiotowy budynek objęty jest indywidualną ochroną konserwatorską wynikającą z wpisu do
rejestru zabytków Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/337/60 z dnia 10.03.1960 r. datowany
na 1 poł. XIX wieku, pierwotnie funkcjonował jako dwór dolny. Budynek jest mieszkalny, dwukondygnacyjny,
podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Budynek usytuowany jest na działce nr 191/11, stanowiącej
własność gminy Toszek. Wjazd na działkę bezpośrednio z ul. Strzeleckiej istniejącym zjazdem. Działka
sąsiaduje z działkami na których zlokalizowane są budynki wielorodzinne oraz zabudowania usługowe. Dach
czterospadowy o kątach nachylenia 27° i 44°, konstrukcja dachu drewniana płatwiowo krokwiowa oparta na
słupach drewnianych z zastrzałami i mieczami a następnie na tramach i belkach. Dach kryty papą na
deskowaniu. Konstrukcja drewniana dachu nie jest w stanie przenieść bez wzmocnienia, obciążeń normowych
związanych ze zwiększonym obciążeniem od pokrycia dachówką. Na poddaszu widoczne ślady przecieków
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spowodowane uszkodzeniami pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich a także nadmiernymi ugięciami więźby
dachowej. Poddasze budynku składa się z dwóch pomieszczeń: W pomieszczeniu nr 1 - stan techniczny
większości elementów konstrukcyjnych jest dostateczny. Najmocniejszej korozji biologicznej uległy krokwie
koszowe które należy wymienić. W pomieszczeniu nr 2 - ogólny stan techniczny elementów szkieletu nośnego
jest zły, a nawet w niektórych fragmentach awaryjny. Drewno jest wyjałowione, rozwarstwione i spękane
podłużnie. W szczególnie awaryjnym stanie są belki podwalinowe, w znacznym stopniu uległy korozji
biologicznej na skutek zawilgocenia. W stanie awaryjnym są także niektóre węzły połączeń. W stanie awarii są
także krokwie koszowe. Niektóre elementy należy wymienić lub wykonać dodatkowe podparcia. W projekcie
założono szacunkowy stopień wymiany konstrukcji: Belki, tramy (B1) - 90% do wymiany, Słupy, miecze,
zastrzały, płatwie, jętki - 60% do wymiany, Krokwie 50% do wymiany i 50% do wzmocnienia, Deskowanie pełne
100% do wymiany. Należy zaznaczyć też iż w latach ubiegłych część konstrukcji dachu została już wzmocniona i
częściowo wymieniona. Planuje się przeprowadzenie następujących prac modernizacyjnych: demontaż
istniejącego pokrycia dachu; ocena odsłoniętych elementów drewnianej więźby dachowej (w przypadku
stwierdzenia zniszczenia dokonać wymiany elementów lub wykonać wzmocnienie -decyzje zostaną podjęte w
ramach nadzorów); usunięcie starego pokrycia dachu, demontaż obróbek blacharskich; wykonanie
zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robót; oczyszczenie mechaniczne elementów
drewnianych; impregnacja więźby środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym; wzmocnienie oraz wymiana
krokwi, płatwi, słupów, tram i belek; deskowanie połaci dachowych, po zdjęciu pokrycia dachu i ocenie, które z
elementów należy wymienić na nowe; ułożenie membrany lub pokrycie jednokrotne papą deskowania; montaż
kontrłat i łat pod dachówkę z rozstawem zalecanym przez producenta dachówki; wykonanie obróbek
blacharskich z blachy stalowej powlekanej lub ocynkowanej; obróbki wykonać na wzór istniejących z
zachowaniem szerokości itp.; montaż rynien o średnicy 180mm i rur spustowych o średnicy 120mm z blachy
stalowej powlekanej lub ocynkowanej; na poddaszu kominy do przemurowania od poziomu posadzki stropu nad
piętrem; wymiana istniejących wyłazów dachowych na nowe oraz dostosowanie stabilnej drabiny; przewiduje się
wymianę 5 istniejących świetlików na nowe w ramach tego samego otworu; wymiana pokrycia dachu z papy na
dachówkę ceramiczną typu Karpiówka ułożoną w koronkę; wymiana instalacji odgromowej - przełożenie oraz
uzupełnienie. Wykonanie nowych pomiarów. Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć elewację, przed
uszkodzeniami w trakcie remontu dachu. Szczegółowe rozwiązania, sposób wykonania i opis elementów
przedmiotu zamówienia definiuje dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik 1 do SIWZ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.25.00-6, 45.31.23.10-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu
składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem. W przypadku wadium wnoszonego w
pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, tj.
faktyczny wpływ środków na konto Zamawiającego, a nie termin zlecenia (dokonania) przelewu przez
Wykonawcę. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Urzędu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wadium wnoszonego w postaci niepieniężnej - oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w
odrębnej kopercie odpowiednio opisanej (wadium, numer i nazwa postępowania) w siedzibie Zamawiającego, tj.
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 6) przy ul. Bolesława Chrobrego 2, a
kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy załączyć do oferty.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo
ukończył: co najmniej dwa zamówienia polegające na modernizacji, remoncie lub wymianie pokrycia
dachowego obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście
tysięcy złotych 00/100 brutto), w tym jedno zamówienie powinno dotyczyć obiektu wpisanego do
rejestru zabytków
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (będzie
dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów) n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy posiadają
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, określonych przepisami ustawy z
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dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
stosunku do Wykonawców zagranicznych równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na
zasadach określonych art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), tj.: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w
specjalności, osoba ta winna ponadto spełniać warunki określone w art. 37c Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) lub zamiennie posiadać
zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdzające kwalifikacje do
kierowania/nadzorowania pracami przy zabytkach nieruchomych w specjalności budowlanej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada na rachunku
środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę: co najmniej 350.000,00 zł (słownie: trzysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co zostanie potwierdzone stosowną informacją banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
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miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli 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 niż 6 miesięcy 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 także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
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niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi

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 - 90
2 - Gwarancja - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach jak niżej i w przypadku: wystąpienia siły wyższej oznaczającej wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, niemożliwe do zapobieżenia i
poza kontrolą Stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z
umowy w jej obecnym brzmieniu, - zmiany (wydłużenia) terminu realizacji zamówienia - tylko na podstawie
obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego, w tym m. in. w przypadku: wystąpienia
opóźnienia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego, wystąpienia braków, wad lub
konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach dotyczących zakresu
robót, wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie
robót, wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu czynności odbiorowych oraz prób końcowych z powodów nie
leżących po stronie Wykonawcy, wstrzymania prac budowlanych przez organ właściwy z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, opóźnienia związanego z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych w
myśl Prawa budowlanego dokumentów lub innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy, konieczności
wykonania robót dodatkowych, - konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 2 umowy, zmian sposobu pełnienia świadczenia, tj.: zmian technologicznych w szczególności - konieczności zrealizowania
przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w SIWZ, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamówienia, konieczności usunięcia wad i braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej będącej
załącznikiem do SIWZ, spowodowanych odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych - nie
powodujących rozszerzenia zakresu zamówienia i konieczności zmiany umówionego wynagrodzenia, - zmiany w
danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych, - zmiany obowiązujących
przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
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stanu prawnego, - ustawowej zmiany stawki podatku VAT skutkującej zmianą ceny brutto umowy, w stosunku do
zadeklarowanej w ofercie ze skutkiem w momencie powstania obowiązku podatkowego, - usunięcia lub zmiany
Podwykonawców realizujących powierzoną im przez Wykonawcę część przedmiotu zamówienia oraz zawarcie
umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą - w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą
Zamawiającego, - zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy - w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko pod
warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, - zmiany sposobu
i formy zapłaty wynagrodzenia - w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego, - zmiany
stosunków prawnych i własnościowych gruntów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.toszek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Toszku,
Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, pokój nr
27, tel. (32) 237-80-35,30.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2016
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, Biuro Obsługi
Interesanta - pokój nr 6 (parter).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ani ustanowić dynamicznego systemu
zakupów. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia, tym samym nie określa części zamówienia, które nie mogą być
powierzone Podwykonawcom.
IV.4.17) Czy 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
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