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

Puck: Termomodernizacja budynku biurowego Powiatowego
Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7
Numer ogłoszenia: 312788 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku , ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck, woj.
pomorskie, tel. 0 58 673 24 73, faks 0 58 673 24 73.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.puck.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku
biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia
obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku biurowego PUP w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej
7. Zakres realizowanych prac obejmuje: 1)Wykonanie ocieplenia wraz z wyprawą elewacyjną i
niezbędnymi robotami dekarskimi i murarskimi budynku powyżej poziomu piwnic: a) kolorystykę
elewacji należy w zachować zgodną z projektem (Załącznik nr 8 do SIWZ) b) wykonanie
kompletnego docieplenia wraz z wyprawą elewacyjną na części obiektu; 2)Wykonanie kompletnej
zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w poziomie piwnic, 3)Wykonanie wewnętrznej
izolacji pomieszczeń piwnic: a)roboty wykończeniowe - posadzki, b)roboty wykończeniowe - sufity i
ściany, c)dostawa i montaż 5 par drzwi metalowych (w tym jedna para EI 30); 4)Roboty
wykończeniowe pomieszczeń biurowych i klatki schodowej obejmujące: a)układanie posadzek z
kamieni sztucznych b)układanie cokolików z kamieni sztucznych 5)Wykonanie i montaż balustrad:
a)wykonanie balustrady przy wejściu głównym na zewnątrz budynku, b)wykonanie balustrady na
piętrze budynku na korytarzu w miejscu przejścia z części dobudowanej do części istniejącej
budynku, c)wykonanie balustrad, pochwytów i furtki na klatce schodowej budynku; 6)Wykonanie i

montaż drabiny: a) na dachu budynku umożliwiającej wejście z dachu na dach części dobudowanej
budynku, b)dostosowanie do elewacji istniejącej drabiny umożliwiającej wejście na dach (powinna
zawierać wymagane zabezpieczenia (obejmy) oraz element zdejmowany uniemożliwiający wejście
osób postronnych); 7)W zakresie robót obejmujących układanie terakoty materiał zapewnia
Zamawiający tj.: terakotę, zaprawę klejową, zaprawę spoinującą, sylikon uszczelniający do
łazienek..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.50.00-9, 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4,
45.30.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 49.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień.

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawcy udokumentują to poprzez wyspecyfikowanie robót 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
krótszy - 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 dwóch robót budowlanych, wykonanych w okresie jw., odpowiadających swoim
rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, 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 robót musi być wykonana na kwotę co najmniej 150 tys. PLN brutto.
•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Udokumentują to poprzez wykazanie: a) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

o

zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę,
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 także zakresu
wykonywanych przez nie czynności. Warunek dotyczy udziału w zamówieniu przynajmniej
1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej. b) złożenie oświadczenia że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

o

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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
•

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 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

•

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 dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami

•

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem

sądowym,

administracyjnym

albo

organem

samorządu

zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Zamawiający przyjmuje następujące kryteria dla zmiany umowy: a) termin realizacji robót ulega
przedłużeniu w następujących sytuacjach: - w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z
winy zamawiającego, - w przypadku wad i braków dokumentacji projektowej lub innych dokumentów
budowy o ile zamawiający zobowiązany jest do ich przekazania wykonawcy, - wyjątkowo
niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, - w przypadku
działania siły wyższej (strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania robót, - zmiany dokumentacji projektowej, - zawieszenia robót przez zamawiającego
nie z winy wykonawcy, - wystąpienia innych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b) inne zmiany: - możliwa jest zmiana
umowy w zakresie podstawowego personelu wykonawcy i zamawiającego, - możliwa jest zmiana
umowy w zakresie podwykonawstwa - możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż
wskazana w ofercie wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o
ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, - możliwe są zmiany umowy polegające na zmianie
jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana
technologii, - umowa może być zmieniona w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót
budowlanych wskazanych w harmonogramie, - umowa może być zmieniona w przypadku
aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów
techniczno-budowlanych. 2) Warunki dokonywania zmian: a) inicjowanie zmian może nastąpić na
wniosek wykonawcy i zamawiającego, b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja umowy,
obniżenie kosztów oraz zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, c)
zmiany umowy dokonuje się w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.pup.puck.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd
Pracy ul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck Sekretariat, pok nr 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.09.2012 godzina 09:45, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy ul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck
Sekretariat, pok nr 9.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 06.10.2012.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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

