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Wszyscy wykonawcy

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający zaprasza do złożenia ofeń na wykonanie robot remontowych zadania pn." Likwidacja barier
komunikacyjnych poprzez zakup i montaż drzwi wewnętnnych, remont i dostosowanie pomieszczeń

higienicznosanitarnych dla potzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 22

z Oddziałami lntegracyjnymi w Rzeszowie ul. Ptasia 2 "

1 .Opis przedmiotu zamówien!a:

Pruedmiot zamowienia obejmuje wykonanie następujący zakre§ robot remontowych :

1, wymianę stolarki dzwiowej wewnętrznej w korytanu ( szt. 35 w tym 1 szt. min. klasy C kompletne

z szyldami i zamkami) polegającą na ;

- demontażu istniejących skzydeł dzwiowych z wykuciem ościeżnic i nadproży ,
- osadzeniu nowych drzwi z wykonaniem nowego nadproża i robót uzupełniających ,
- montażu ścianek działowych gipsowo-kańonowych gr. 10 cm,
- malowaniu ścian farbąemulsyjną .

2. remont i dostosowanie 3 pomieszczeń higienicznosanitarnych dla osób niepełnosprawnych
poląający na :

_ wymianie urządzeń sanitamych (umywalki, baterie umywalkowe ,sedesy )wrazz instalacjami

wodno- kanalizacyjnymi,
- wykonaniu nowych posadzek antypoślizgowych iobłozenie ścian płytkami ,

- malowaniu ścian i stropow fańami emulsyjnymi l

- malowaniu elementów metalowych fańąolejną
_ demontażu istniejącego ospzętu elektrycznego tj.: lamp , gniazd Ękowych ,wyłączników
oświetleniowych

- montażu nowych lamp oświetleniowych ,nowych gniazd Ękowych ,nowych wyłącznikow

światta,
- dostawie i montaźu poręczy i uchwytow ze stali nierdzewnej ,

- dostawie i montażu akcesoriow wyposażenia łazienek : dozowników na mydło, pojemników

na papier toaletowy , suszarek , luster uchylnych ,

- dostosowaniu istniejącej instalacji elektrycznej z pomiarem,

- dostawie i montaźu zestawu alarmowego do pomieszczeń higieniczno sanitamych ,

- dostawie i ryontażu obudowy gzejników c.o.

oraz inne niezbędne do prawidłowej realizacji pzedmiotu zamowienia

3. Roboty należy wykonać z zachowaniem wymogów w zakresie doboru niezbędnego wyposażenia

ijego rozmieszczenia w pomieszczeniach higienicznosanitamych dla potneb osób

niepełnosprawnych w obiektach szkolnych i zawaĘch w Rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie
(Dz.U,2015.0.1422)-Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.



Uwaga:
dla zapoznania się Wykonawców ze szczegołami robót objętych pzedmiotem zamówienia Zamawiający

udostępni w uzgodnionym terminie pomieszczenia, celem dokonania wizji lokalnej .

2. Miejsce itermin składania ofeń:
ofeńę należy złozyc w sekretariacie SzkoĘ Podstawowej Nr 22zoddziałami lntegracyjnymi , 35-207

Rzeszow ul. Ptasia 2 w terminie do dnia 20,11,2017r. do godz. 9.00

Otwarcie ofeń w dniu: 20.11.2017 r o godz. 9,30 w siedzibie SP Nr 22 w Rzeszowie, ul. Ptasia 2

3. Termin wykonania zamówienia : 09,02.2018 r.

4. Opis sposobu pzygotowania ofeńy.

ofeńę nalezy pzygotowaó wg załączonego wzoru, czyte|ną podpisana przez osobę/y uprawnione w

dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacjiwykonawcy lub posiadającąodpowiednie

pełnomocnictwo do dokonywania niniejszejczynności prawnej pzez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji

podmiotu,

Ofeńę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem :

Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami lntegracyjnymi

35-207 Rzeszów ul, Ptasia 2

QFERTA na wykonanie zadania: Likwidacja barier komunikacyjnych popnez zakup i montaŻ

drzwi wewnętnnych n remont idostosowanie pomieszczeń higlenicznosanitarnych dla
potneb osób niepełnosprawnych w §zkolePodstawowej NrŁZzOddziałami
lntegracyjnymi w Rzeszowie ul. Ptasia 2

5, Warunkiudziału w postępowaniu:

a) Wykonawca spełniwarunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat

pzed upływem terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w
tym okresie, wykonał co najmniejjedno zamówienie na robotę budowlanąw rozumieniu
Prawa budowlanego polegającą na realizacji robót budowlano - remontowych o wartoŚci

min.100 000 zł (brutto)

Uwaga : za roboty potwierdzające posiadanie pzez Wykonawcę niezbędnejwiedzy i doświadczenia

uważane będąroboty polegające na realizacji nowych obiektów kubaturowych lub (i) modemizacja,

remont istniejących obiektów kubaturowych obejmujące montaż stolarki dzwiowej oraz obłozenie

ścian i podóg pĘtkamiceramicznymi .

b) Wykonawca spełni warunek jezeli wykaże, że dysponuje osobąposiadającąuprawnienia
budowlahe* niezbędne do obsadzenia poniższej funkcji:

- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej

ograniczonym zakresie - pełniący funkcję kierownika robót w specjalności budowlanej, oraz
posiadającądoświadczenie pełnienia funkcji kierownika robot lub budowy branży budowlanej na

minimum jednej budowie polegającąna realizacji nowych obiektow kubaturowych lub (i) modernizacja,

remont istniejących obiektow kubaturowych obejmujące montaż stolarkidzwiowejoraz obłoźenie

ścian i podłóg płfikamiceramicznymi ,



* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawąz dnia
7 lipca 1994 r, Prawo budowlane lub odpowiadające im wazne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniejobowiązujących pzepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostĄ
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcankiej,zzastrzeżeniem art, 12aoraz innych pzepisow ustawy Prawo Budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tekst jedn. : Dz, U. z 20 1 6r. poz,65).

6. Kryteria oceny ofeń oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofeń

O wyboze najkozystn iejszej oferty decydować będą kryteria :

1) cena ofertowa (brutto) - 60%;

2} okres gwarancji i rękojmi -20Yo.
3} doświadczenie kierownika branży budowlanej - 20§/o

Punkty Ędą pzyznawane według poniższej zasady:

a. Kryterium ceny oceniane będzie według tłzoru:

Cn

P1 =--*---*x1O0x60%
cb

gdzie:

P1- ilośó punktów w kryterium cena

Cn * najniźsza cena,

Cb - cena ofeńy badanej,

100 - wskaźnik staly,

60% - procentowe znaczenie kryterium ceny,

b. Kryterium ,,okres rękojmi " (P2} oceniane będzie następująco:

Punkty w kryterium 
"okres 

rękojmi " zostanąpzyznane wg. ponizszych zasad:

1.Wykonawca , ktory zadeklaruje okres rękojmi 60 mlesięcy otzyma 0 punktów ,

Z,Wykonawca ,który zadeklaruje okres rękojmiw liczbie 72 miesiące i więcej otrzyma 20 punktów

3, Wykonawca, który zadeklaruje rękojmi w liczbie 61 do 71 miesięcy, otrzyma punkty obliczone wg

następującego uźoru:
Rb - R min.

P3 = ----- x 100 x 20 %

Rmax. - R min.

gdzie:

P3 - ilość punktow w ramach kryterium ,,okres rękojmi"

Rb - okres ręko,imiofeńy badanej

R min, - minirnalny okres rękojmi (60 miesięcy)

R max - maksymalny okres rękojmi (72 miesiące)

100 - wskaźnik stĄ
20 oń - znaczenie kryterium okresu rękojmi

c) Kryterium ,, dośwladczenie kierownika robót branży budowlanej " oceniane będzie następująco:

Punkty w kryterium 
"doświadczenie 

kierownika budowy" zostanąpzyznane wg, poniższych zasad:



_ osoba ktorej doświadczenie będzie punktowane ,wyznaczona do realizacjizamowienia i wskazana w

Ofercie jako kierownik robót branży budowlanej .

- pełnienie funkcji kierownika robót branży budowlanej lub budowy na jednej budowie w zakresie

realizacji nowych obiektów kubaturowych lub (i) modernizacja, remont obiektow kubaturowych

obejmujące montaż stolarki dzwiowej oraz oilożenie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi- otrzyma

0 pkt.

- pełnienie funkcji kierownika robót branży budowlanej lub budowy na dwóch budowach w zakresie

realizacji nowych obiektów kubaturowych lub (i) modemizacja, remont obiektow kubaturowych

obejmujące montaż stolarkidzwiowej oraz obłożenie ścian i podĘ płytkamiceramicznymi - otrzyma

10 pkt,

- pełnienie funkcji kierownika robot branży budowlanej lub budowy na tzech budowach w zakresie

realizacji nowych obiektów kubaturowych lub (i) modemizacja, remont obiektów kubaturowych

obejmujące montaż stolarki dzwiowej oraz obłożenie ścian i podłog płytkamiceramicznymi- otnyma

20 pkt,

Ofeńa najkozystnie,isza, w tym kryterium, może otnymac maksymalnie 20 punktow.

llość punktow pzyznanych badanejofercie P to suma punktow z kryterium:

- cena Pl(maksymalnie 60 pkt),

- kryterium okres rękojmi P2(maksymalnie 20 pkt)

_ kryterium doświadczenie kierownika robot branży budowlanej P3(maksymalnie 20 pkt).

P=Pl+P2+P3

Za najkozystniejszązostanie uznana oferta, ktora uzyska największąilość punktow (maksymalnie 100).

Obliczenie będzie dokonywane z dokładnościądo dwóch miejsc po pzecinku.

7. W pzypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taka samąliczbę punktow , Zamawiający zastzega sobie prawo

do negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą.

8,Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami :

Pani Mariola Tymczyszyn Szkoła Podstawowa Nr 22zOddziałami lntegracyjnymi w Rzeszowie, 35- 207

Rzeszów ul. Ptasia 2 te\.17 748 25 30, fax 17 748 25 42

9, Zamawiający zastzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn .

Załączniki :
- Formulaz ofertowy
- pzedmiar robot
- Projekt umowy,
- Wzór,,Wykaz wykonanych robót budowlanych "

- Wzor,, Wykaz pełnionych funkcji kierownika budowy "

- Druk 
" 

Kwalifikacje zawodowe "


