Łódź, dnia 25 czerwca 2015r
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ŁDK.AT.26.5.2015
Nazwa zadania: „Remont elewacji budynku Łódzkiego Domu Kultury – II etap elewacja
wschodnia, zachodnia i północna”
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa :
Adres:
Telefon:
Faks :

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
500197847
42 633 60 32

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ldk.lodz.pl
Adres poczty elektronicznej: administracja@ldk.lodz.pl
Godziny pracy Zamawiającego 9.00-15.00
II. Tryb udzielenia zamówienia
1.
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze
zmianami) określonego w art. 4 pkt. 8.
2.
Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) .
3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o
wartości do 30 tys. Euro w ŁDK
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikację można pobierać na stronie www.ldk.lodz.pl lub osobiście w siedzibie
zamawiającego pok. 230 albo składając wniosek o jej przekazanie pisemnie listem poleconym,
faksem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych
warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej
przekazanie.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie.
III .Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont zewnętrznych ścian budynku Łódzkiego Domu Kultury z
elewacjami obłożonymi płytami z piaskowca o wymiarach około 80 x 70 cm i grubości około 4 cm.
W górnych partiach płyty węższe (40 x 50 cm) lub zupełnie nieregularne. Spoiny z zaprawy
cementowo-wapiennej w zdecydowanej większości wąskie od 2 do 4 mm. Remont ma na celu
zabezpieczenie elewacji ŁDK obłożonej płytami z piaskowca, w ten sposób, aby płyty
przymocowane były do ścian specjalnymi klejami i dodatkowo mocowane stalowymi zaczepami.
Przyjęto wykonanie w każdej płycie dwóch prętów ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm i
długości 20 cm. Po wykonaniu odwiertu należy wkleić pręt stalowy za pomocą mas
epoksydowych. Po wykonaniu wklejenia należy wykonać taszlowanie (flekowanie) odpowiednio
pod rzeźbionego i właściwie opracowanego rodzaju kamienia. Wszystkie materiały użyte przy
mocowaniu płyt kamiennych na bieżąco należy uzgadniać z miejskim konserwatorem zabytków.
Konieczne jest również dokonanie oględzin wszystkich płyt i wskazanie inspektorowi nadzoru
zatrudnionemu przez Zamawiającego dodatkowych płyt do naprawy, poza przedmiarem, który jest
załącznikiem nr 2 do SIWZ
Wszystkie materiały użyte przy mocowaniu płyt kamiennych na bieżąco należy uzgadniać z
miejskim konserwatorem zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Ekspertyza techniczna dotycząca stanu
technicznego wszystkich ścian zewnętrznych z elewacjami obłożonymi płytami z piaskowca
budynku Łódzkiego Domu Kultury usytuowanego na nieruchomości w Łodzi przy ul. Traugutta 18
(działka nr 64/7 obręb S-6)” do wglądu u Zamawiającego
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV
Główny kod CPV:
45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków
Dodatkowe kody CPV:
45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A.2) Przedmiar zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ wypełniony i podpisany przez
wykonawcę
A.3) Wykaz osób do kontaktów
A.4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych.
A.5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia
A.6) Wykaz wykonanych usług
A.7) Wykaz zatrudnionych z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia
A.8) Polisa OC
A.9) Potencjał kadrowy
A.10) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
A.11) Parafowany wzór umowy
B. W celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien
przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumentów:
B.1). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
B.2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków.
B.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
B.4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 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
B.5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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.
VI Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 40 dni od podpisania umowy

VII. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający oceni spełnianie przez wykonawcę warunków postępowania na podstawie
przedłożonych przez niego dokumentów. Jeżeli dokumenty (w tym oświadczenia) przedłożone
przez wykonawcę są kompletne, wystawione w terminie ustawowym, obejmują treść żądaną
przez zamawiającego, a oświadczenia i kserokopie dokumentów podpisane są przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zamawiający stwierdzi, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli choćby jeden z dokumentów przedłożonych przez wykonawcę nie spełnia wskazanych
wymogów zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, a jego ofertę odrzuci, uprzednio
wzywając wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów zakreślonym terminie pod
rygorem wykluczenia z postępowania, chyba, że mimo uzupełnienia dokumentów konieczne
byłoby unieważnienie postępowania
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
X. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i składa się z dwóch elementów
a.
Ceny obliczonej dla wszystkich pozycji przedmiaru, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ –
która stanowić będzie 70 % oceny oferty
b.
Ceny dla każdej ewentualnego dodatkowej płyty, której naprawa będzie wynikała z
oględzin – która stanowić będzie 30 % oceny oferty
Lp Nazwa kryterium
Waga kryterium
1

Suma punktów za ceny określone
powyżej

100%

Sposób oceny cen zawartych w ofertach
C min
C = ------------------ x 100%
C ofer.
Oferta, która uzyska największą ilość punktów wynikających ze sumowania punktów za ceny
określone powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy,
którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów
XII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 13 lipca 2015 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
Pokój nr 218 w godz. 8.00-15.00 (pn.-pt.)
XIII.
Miejsce i termin otwarcia:
XIV. Oferty zostaną otwarte dnia: 13 lipca 2015 o godz. 10.30
w siedzibie zamawiającego

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
Pokój nr 103
XV. Termin związania ofertą
30 dni

