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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dpskluzeka.pl

Kraków: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej wraz z akcesoriami w budynku DPS ul. Kluzeka 6 w Krakowie
Numer ogłoszenia: 162231 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
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: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie , ul. Kluzeka 6, 31-222 Kraków, woj. małopolskie,
tel. 12 4152592, faks 12 4447062.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskluzeka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: pomoc społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej wraz z akcesoriami w budynku DPS ul. Kluzeka 6 w Krakowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z akcesoriami w budynku DPSul. Kluzeka 6 w Krakowie Zakres robót
: I. Roboty rozbiórkowe wykucie z muru stolarki okiennej wykucie z muru stolarki drzwiowej demontaŜ parapetów
zewnętrznych i wewnętrznych II. MontaŜ stolarki montaŜ stolarki okiennejPCV montaŜ stolarki drzwiowej
aluminiowej III Elementy ślusarkie montaŜ parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej wraz z zaślepkami
montaŜ klamko - pochwytów w drzwiach aluminiowych, , zamków drzwiowych, dostarczenie dodatkowych 30 szt
klamek aluminiowych z zamkami na kluczyk do okien i drzwi balkonowych ( moŜliwość wymiany klamek w oknach )
MontaŜ parapetów wewnętrznych nakładkowych wraz z zaślepkami IV Tynki i oblicowania uzupełnienie tynków
wewnętrznych wraz z malowaniem ościeŜy uzupełnienie tynków zewnętrznych ościeŜy wraz z ociepleniem i
tynkiem zewnętrznym silikatowym w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym uzupełnienie okładzin ściennych
płytkowych na ościeŜach w łazienkach V Wywóz gruzu oraz zdemontowanej stolarki wraz opłatami ponoszonymi
przez Wykonawcę VI Posprzątanie terenu budowy VII. Wykonanie dokumentacji powykonawczej obrazującej
przebieg prac i zawierającą opracowanie ich wyników w sposób umoŜliwiający identyfikację i dokładną lokalizację
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przestrzenną wszystkich czynności i uŜytych materiałów; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest
w przedmiarze robót stanowiącym załącznik załączniku nr 1 do SIWZ,oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy o
wartości do 20% zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.00.00.00-7,
45.43.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2.Kwota wadium
wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj.
przed dniem 17.08.2016r. godzina 14:00. 4.Wadium moŜe być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu
wpłacone przelewem na podany niŜej rachunek bankowy Zamawiającego: 09 1020 2892 0000 5402 0589 8764 .
w tytule przelewu naleŜy wpisać: wadium do przetargu 7/2016 -przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ,z tym Ŝe poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utrzymaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz.
730 i 732, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 5.Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w
przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6.Wadium w innej formie niŜ
pieniądz naleŜy złoŜyć łącznie z ofertą, moŜe być w oddzielnej kopercie, która powinna zostać opisana : wadium
do przetargu 7/2016. 1.Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art 45 ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
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nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Warunek o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1
zostanie uznany za spełniony , jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie na zał. nr 2 do siwz - oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Warunek o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 zostanie uznany za spełniony, jeŜeli Wykonawca
wykaŜe się doświadczeniem w wykonaniu ( lub wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie,: co najmniej 2 robót które w swoim zakresie zawierały
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto kaŜda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Warunek o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
zostanie uznany za spełniony , jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie na zał. nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego kierownikiem robót posiadającym:
doświadczenie min. 3 lat w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami Prawa
budowlanego, który będzie pełnił funkcje kierownika budowy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Warunek o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
zostanie uznany za spełniony , jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie na zał. nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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 naleŜy przedłoŜyć:
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
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w sposób naleŜyty 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
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;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:
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;
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 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,
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;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności 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 pkt III.5)
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a) W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w
szczególności z odpisu z właściwego rejestru, naleŜy załączyć pełnomocnictwo / upowaŜnienie dla osoby
uprawnionej do podpisania ofert.

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 - 80
2 - Długośc okres gwarancji - 20
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
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złoŜonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie: a) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę w przypadku
nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu
obowiązków, nienaleŜyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, Ŝe osoby zaproponowane będą posiadały
takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie, b) podwykonawstwa - wyłącznie za uprzednią zgodą
Zamawiającego: - powierzenia podwykonawcom innej części robót niŜ wskazana w ofercie Wykonawcy, powierzenia podwykonawcom części robót, mimo oświadczenia o samodzielnej realizacji zamówienia złoŜonego
przez Wykonawcę w ofercie, c) zmiany inspektora nadzoru wskazanego w umowie przez Zamawiającego, d)
zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, bez moŜliwości wydłuŜenia 12 tygodniowego terminu realizacji e)
dopuszczenia występowania robót zamiennych, dotyczących robót ujętych w kosztorysach ofertowych, bez
moŜliwości zmiany ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy; zmiana wymaga zgody obu Stron, przy udziale
inspektora nadzoru i kierownika budowy. f) zastosowania materiałów i technologii innych niŜ określone w umowie,
pod warunkiem, Ŝe ich parametry techniczne i jakościowe nie będą gorsze niŜ wskazane w umowie; zmiana
wymaga zgody obu Stron, przy udziale inspektora nadzoru i kierownika budowy g) przyczyn niezaleŜnych od stron
tj. siły wyŜszej, h) Zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące, Ŝe
wykonanie umowy nie jest moŜliwe w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 z uwagi na -zawieszenie prac przez
Zamawiającego -konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót
budowlanych, których nie moŜna było przewidzieć przed przystąpieniem do prac -siłę wyŜszą (w tym awaria
systemów zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemoŜliwiające prowadzenie robót, poŜar, zalanie
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
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przez obie strony, pod rygorem niewaŜności, z wyłączeniem zmian dotyczących robót zamiennych i harmonogramu
rzeczowo-finansowego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dpskluzeka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ul.
Kluzeka 6 31-222 Kraków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2016
godzina 14:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 31-222 Kraków administracja.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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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