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ZAMAWIAJĄCY

I.

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Słupsku ul. Grottgera nr 10a
tel. (59) 841 79 80
e-mail: sekretariat@sp8.slupsk.pl

strona internetowa: www.sp8.slupsk.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień – CPV
45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe
45.42.10.00-4 Roboty budowlane – stolarka p.poż
45.41.00.00-4 Roboty tynkarskie
45.44.21.00-8 Roboty malarskie
Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu wydzielenia przeciwpożarowego oraz oddymiania

grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pięciokondygnacyjnym szkoły.
Zakres robót obejmuje:
1) Instalacja projektowana
Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych w segmentach „A”, gł. A”; „B”, gł. B”; „C” i
„D” stałymi kurtynami dymowymi do wysokości 2,2 m nad posadzką na każdej kondygnacji. W
klatkach schodowych „A”, gł. A” ; „B” gł. B” przewiduje się zainstalowanie systemu oddymiania
grawitacyjnego. W budynku do oddymiania zostaną wykorzystane okna klatki schodowej na
najwyższej kondygnacji. Do napowietrzania zostaną wykorzystane okna na spocznikach klatek
schodowych pomiędzy kondygnacją piwnicy i parteru.
2) Sterowanie zewnętrzne
Zakłada się realizację następujących funkcji sterowniczych:
- automatyczne załączanie oraz kontrola stanu pracy systemu oddymiania grawitacyjnego
- automatyczne załączanie sygnalizatorów akustyczno – optycznych,
- automatyczne zwalnianie elektrotrzymaczy drzwi dymoszczelnych na kondygnacjach II i III piętra
3) Linie dozorowe, strefy
Dla budynku przewidziane jest po jednej linii dozorowej dla każdej klatki schodowej („A”, gł. A”;
„B”, gł. B”) z czujnikami dymowymi DOR 40 oraz po jednej linii sterującej dla każdej klatki
schodowej („A”, gł. A”; „B” gł. B”) wyposażonej w przyciski oddymiające RT 45.
4) Instalacja sterowania oddymianiem
Dokumentacja projektowa zawiera elementy sterowania system oddymiania. Linie zasilania
siłowników podzielono i wykazano w tabeli dokumentacji na str. 3 i 4.
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Uwagi dodatkowe:
1)

Podstawę wyceny stanowi projekt oraz załączony przedmiar robót.

2)

Roboty należy wykonać w oparciu o projekt budowlany.

3)

Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia w celu
samodzielnego rozpoznania warunków realizacji zadania i uzyskania wszelkich informacji
koniecznych do przygotowania oferty, prawidłowej oceny zakresu robót i zawarcia umowy.

4)

Nazwy własne, które występują w dokumentacji projektowej określają wymagany minimalny
standard jakości materiałów lub urządzeń i można je zastąpić materiałami lub urządzeniami
równoważnymi o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ.

5)

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób niepowołanych.

6)

Na podstawowe zastosowane i wbudowane materiały wykonawca przedłoży stosowne atesty,
aprobaty techniczne, świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia nie później niż do 20 sierpnia 2019r.
Krótszy termin realizacji jest mile oczekiwany przez Zamawiającego
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIENIA
1.0. Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa
Zamówień Publicznych spełniają warunki dotyczące:
1)

nie podlegają wykluczeniu

2)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia potwierdzone wykazem o zrealizowaniu podobnych inwestycji
w okresie ostatnich 5-lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- sytuacji ekonomicznej i finansowej – wymóg ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 200 000 zł słownie: dwieście tysięcy złotych

2.0. Opis dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w systemie spełnia/nie spełnia
na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w
Rozdz. VI . SIWZ, potwierdzających spełnienie tych warunków nie później niż na dzień składania ofert.
Na dzień podpisania umowy z wybranym wykonawcą wymagane będzie przedstawienie
dokumentów stanowiących uregulowania prawne, pomiędzy Wykonawcą a wymienionym w
ofercie podmiotem udostępniającym swoje zasoby w sprawie udostępnienia tych zasobów na
czas realizacji zamówienia.
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VI. WYMAGANE DOKUMENTY W OFERCIE
1. Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:
a) wypełniony formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym wykonany na podstawie przedmiaru
robót i projektu systemu wydzielenia przeciwpożarowego oraz oddymiania grawitacyjnego klatek
schodowych w budynku szkoły.
b) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 22 ust.1 ppkt.1)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

zał. Nr 1

c) Oświadczenie o spełnieniu warunków w trybie art. 22 ust.1 ppkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Prawo zamówień publicznych

zał. Nr 2

d) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 3 lat odpowiadających swoim zakresem
robót zbliżoną do przedmiotu zamówienia
e) Informację o podwykonawcy, który przewidywany by był przy realizacji zamówienia

zał. nr 3
zał. Nr 4

f) dokument dopuszczający do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem tj. wypis z rejestru
sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji i działalności gospodarczej
g) dowód wniesienia wadium

- zał. nr 5
- zał. nr 6

h) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,

- zał. nr 7

i) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - zał. nr 8
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
- oferowana cena - 100 %
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany przez Zamawiającego z pośród ofert, która
spełnia warunki określone w pkt. VI.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
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IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia poprzez wykonanie kosztorysu na podstawie
przedmiaru robót i dokumentacji projektowej w kwotach netto plus podatek VAT 23%.
Dopuszcza się złożenie kalkulacji uproszonej w oparciu o własne wskaźniki wykonywanych
przez Wykonawcę podobnych robót budowlanych.
2. W złożonym druku oferty należy podać składniki kalkulacyjne cen, robocizny, kosztów ogólnych,
zysku i kosztów zakupu do rozliczeń kosztorysowych na roboty dodatkowe lub zamienne mogące
wystąpić w trakcie wykonywania prac.
3. Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić również koszty organizacji i
urządzenia zaplecza robót, ubezpieczeń, dozoru dostarczanych materiałów, narzędzi i sprzętu.
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Warunkiem udziału w zamówieniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł. słownie:
dziesięć tysięcy złotych
2. Wykonawca może wnieść wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 PZP tj:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, przelewu należy dokonać na konto Zamawiającego
nr 91 1140 1153 0000 2177 9600 1001 z dopiskiem „wadium do przetargu na budowę systemu
p.pożarowego w budynku szkoły”.
W tym wypadku rachunek Zamawiającego musi zostać uznany kwotą wadium przed otwarciem
ofert.
5. Zamawiający zwraca wadium w ciągu 7-dni po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z
wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pozostałym wykonawcom
biorącym udział w przetargu.
XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca którego wybierze Zamawiający, zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania
umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 000 zł słownie: dziesięciu
tysięcy złotych. Zamawiający zwraca 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego - Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsku ul.
Grottgera 10 a
Termin składania ofert upływa w dniu 18 czerwca 2019r. o godz. 1000
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XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Oferty zostaną otwarte w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 10 05

w siedzibie

Zamawiającego.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia oraz podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi: nazwę firm, ich adresy,
ceny ofertowe i termin realizacji zamówienia.
Informacja o wyniku przetargu zostanie podana po jego rozstrzygnięciu na tablicy ogłoszeń w
siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej.
XIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ OFERENTÓW
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego wykonawcom przysługują środki ochrony
prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018r poz. 1986, z 2019 r. poz. 53.
XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
1.

Załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wzór umowy, w
którym określono przewidywaną możliwość wprowadzenia zmian wraz z określeniem warunków
tych zmian.

2.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone zostały we wzorze umowy.

3.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie na zasadzie wzajemnego uzgodnienia w
przypadkach szczególnych których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć.

Słupsk, dnia 3 czerwca 2019r.
ZATWIERDZIŁ:
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