Puck, 13.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAM•WIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zam•wienia publicznego na wykonanie rob•t budowlanych. Numer
sprawy: OA-3310/1/2012. Nazwa zadania: Rozbudowa z nadbudową części budynku biurowego
Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zam•wień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr
161, poz. 1078) Powiat Pucki zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zam•wienia
publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:
Powiatowy Urząd Pracy
Adres zamawiającego:
Wejherowska 43a
Kod Miejscowość:
84-100 Puck
Telefon:
+48 586732473
Faks:
+48 586732473 wew. 13
Adres strony internetowej:
http://pup.puck.pl/
Adres poczty elektronicznej:
gdpu@praca.gov.pl
Godziny urzędowania:
8.00 - 14.00
Dokumentację przetargową można pobrać ze strony: http://pup.puck.pl/
II. Określenie trybu zam„wienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
prog•w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zam•wień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na kt„rej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunk„w
zam„wienia:
Specyfikacja istotnych warunk•w zam•wienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http://pup.puck.pl/
Specyfikację istotnych warunk•w zam•wienia można uzyskać r•wnież bezpośrednio w siedzibie
zamawiającego (84-100 Puck, Wejherowska 43a). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle
Specyfikację. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zam„wienia, z podaniem informacji o
możliwości składania ofert częściowych:
Rozbudowa z nadbudową części budynku biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku przy
ul. E. Orzeszkowej 7 – obejmuje ona rozbudowę istniejącego budynku biurowego o nadbudowę piętra nad
częścią parterową oraz dobudowę klatki schodowej od podw•rza (w spos•b tworzący sp•jną całość);
łącznik oraz sąsiedni budynek pozostaje bez zmian.
1. Zakres rob•t realizować należy zgodnie ze SIWZ, Projektami budowlanymi oraz Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob•t budowlanych. W skład dokumentacji przetargowej
wchodzą r•wnież Przedmiary rob•t (określające podstawowy zakres rob•t, kt•ry należy
realizować w oparciu o w/w dokumenty), kt•re mają jedynie charakter pomocniczy, załączenie ich
do SIWZ ma na celu ułatwienie sporządzenia oferty przez Wykonawcę. (Wynagrodzenie
Wykonawcy posiada charakter ryczałtowy). Zawarte w przedmiarach rob•t zestawienia mają
zobrazować skalę roboty budowlanej i pom•c wykonawcom w oszacowaniu koszt•w inwestycji,
wobec czego przedmiarom rob•t należy przypisać charakter dokument•w pomocniczych
(szczeg•łowy, ostateczny zakres rob•t niezbędny do realizacji przedmiotu zam•wienia, należy
ustalić w oparciu o dokumentację projektową, posiłkując się w/w przedmiarami) Prace powinny

być zrealizowane przy użyciu materiał•w i wyrob•w budowlanych odpowiadających normom
państwowym PN, BN lub świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej, posiadających
odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich koszt•w związanych z realizacją zadania,
wynikających wprost z dokumentacji projektowych, jak r•wnież koszty: wszelkich rob•t
przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego p•źniejszą likwidacją,
koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, kt•rej wz•r stanowi załącznik do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty.
Uwaga ! Od wykonawc„w oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych rob„t oraz
zdobycia wszelkich informacji, kt„re mogą być konieczne
do przygotowania oferty.
3. Z realizacji wyłączone zostają do wykonania w terminie p„źniejszym następujące części
zam„wienia:
a) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ( zawarte i zobrazowane w dokumentacji projektowej i
przedmiarach ) – stanowiące część załącznika nr 8 do SIWZ _ Roboty budowlane,
b) INSTALACJA TELETECHNICZNA_SAWiN ( zawarta i zobrazowana w dokumentacji
projektowej i przedmiarach ) – stanowiąca część załącznika nr 9 do SIWZ _ Roboty
elektryczne,
c) OKABLOWANIE KOMPUTEROWE ( zawarte i zobrazowane w dokumentacji projektowej i
przedmiarach ) – stanowiąca część załącznika nr 9 do SIWZ _ Roboty elektryczne,
d) POZYCJA NR 57 ( dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą, 17 szt.) –
stanowiąca część załącznika nr 8 do SIWZ _ Roboty budowlane_Stany surowe_Przedemiar
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawc•w przy realizacji przedmiotowego zam•wienia.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zam•wienia, kt•rą zamierza powierzyć
podwykonawcom.
Wskazanie w ofercie części zam•wienia, kt•rej wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno
nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający
uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zam•wienie sam.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą
z podwykonawcą ze wskazaniem tej części zam•wienia, kt•rą zamierza powierzyć mu do wykonania.
5. Kody CPV:
71315000-9
Usługi budowlane,
45453000-7
Roboty remontowe,
45315300-1
Instalacje zasilania elektrycznego,
45311100-1
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne,
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45232460-4
Roboty sanitarne,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zam„wienia:
Termin realizacji zam•wienia: do dnia 30.06.2012 r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunk„w:
1. O udzielenie niniejszego zam•wienia mogą ubiegać się wykonawcy, kt•rzy spełniają warunki,
dotyczące:

1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zam•wienia nie wymaga posiadania
specjalnych uprawnień.
2)
posiadania wiedzy i doświadczenia,
Udokumentują to poprzez wyspecyfikowanie rob•t budowlanych w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia jest kr•tszy – w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Warunek dotyczy realizacji co najmniej dw•ch rob•t budowlanych, wykonanych w okresie jw.,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot
zam•wienia, z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Każda z rob•t musi być wykonana na kwotę co najmniej 300 tys. PLN brutto.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zam•wienia,
Udokumentują to poprzez wykazanie:
a) os•b, kt•re będą uczestniczyć w wykonywaniu zam•wienia, niezależnie od tego, czy są one
zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczeg•lności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zam•wienia
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
Warunek dotyczy udziału w zam•wieniu przynajmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia:
 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez
osobę łączącą te funkcje wszystkich warunk•w wymaganych dla poszczeg•lnych funkcji.
b) złożenie oświadczenia że osoby, kt•re będą uczestniczyć w wykonywaniu zam•wienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczeg•łowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zam•wienia lub zdolnościach finansowych innych podmiot•w, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunk•w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zam•wienia, w
szczeg•lności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiot•w do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasob•w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam•wienia.
3. Wykonawcy, kt•rzy nie wykażą spełnienia warunk•w udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawc•w, kt•rzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zam•wień publicznych.
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. Nr 1 do SIWZ),
A.2.) Oświadczenie o spełnieniu warunk•w udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zam•wień
publicznych (zał. Nr 2 do SIWZ),
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zam•wienia z art.
24 ust. 1 Prawa zam•wień publicznych (zał. Nr 3 do SIWZ),

A.4) Parafowany wz„r umowy (zał. Nr 4 do SIWZ),
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zam•wienia z art.
24 ust 1 Prawa zam•wień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku os•b fizycznych
oświadczenie wymienione w pkt. A.3) niniejszej specyfikacji,
B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw os•b składających ofertę, o ile
nie wynika to z przedstawionych dokument•w rejestrowych.
C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunk•w, o kt•rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i
3 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, do oferty należy
dołączyć Wykaz co najmniej 2 rob„t budowlanych (zał. Nr 5 do SIWZ), wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest
kr•tszy – w tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej
stanowiącej przedmiot zam•wienia, z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Każda z rob•t musi być wykonana na kwotę co najmniej 300 tys.
PLN brutto.
C.2) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam•wienia, do oferty należy dołączyć:
a) Wykaz os„b, kt„re będą uczestniczyć w wykonywaniu zam„wienia (zał. nr 6 do SIWZ),
wskazujące na udział w nim przynajmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia:
 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) Oświadczenie, że osoby, kt„re będą uczestniczyć w wykonywaniu zam„wienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (zał. nr 7 do SIWZ).
D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
D.1) Zamiast dokument•w, o kt•rych mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w kt•rym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
D.2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt•rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokument•w wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w kt•rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „D".
E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wsp•lnej:
E.1 Wykonawcy mogą wsp•lnie ubiegać się o udzielenie zam•wienia. Jeżeli oferta wsp•lna złożona
przez dw•ch lub więcej wykonawc•w zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako
najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zam•wienia publicznego, zamawiający
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej wsp•łpracę tych wykonawc•w,
podpisanej przez wszystkich partner•w, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być
kr•tszy niż termin realizacji zam•wienia.

E.2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zam•wienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawc•w,
winno być dołączone do oferty.
E.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty wymienione w punktach:
a) A ppkt A.2, A.3,
b) B ppkt B.1,
dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wsp•lnie.
E.4) Wykonawcy wsp•lnie ubiegający się o udzielenie zam•wienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
5. Ocena spełnienia warunk•w udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/niespełna.
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w części XI specyfikacji.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach sp•łdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kt•rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU
z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
69 83480003 0000 0000 0185 0033.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punkt•w – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone
według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena
oferty.
Cena = cena oferowana minimalna brutto / cena badanej oferty brutto x 100%
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 31.012012 r. do godz., 09:45 w siedzibie zamawiającego
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck
Sekretariat
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 31.01.2012 r., o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck
Pok•j nr 4.
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakup„w wraz z adresem strony
internetowej, na kt„rej będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakup„w
Nie dotyczy.
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na kt„rej będzie prowadzona aukcja
elektroniczna
Nie dotyczy.
XVI. Przewidywane zam„wienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zam•wień uzupełniających.
XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zam„wieniu w BZP:
Ogłoszenie o zam•wieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zam•wień Publicznych nr ogłoszenia:
13359-2012 Data zamieszczenia 13.01.2012 r.

