
Włocławek: Remont pomieszcze ń biurowych w budynku sortowni na

terenie RZUOK w Machnaczu gm. Brze ść Kujawski

Numer ogłoszenia: 130075 - 2012; data zamieszczenia : 14.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. , ul. Komunalna 4, 87-800

Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 4121805, faks 054 4121804.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.saniko.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont pomieszczeń biurowych w budynku sortowni na

terenie RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie remontu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku hali sortowniczej na terenie Regionalnego

Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu. 2. Projektowany zakres robót obejmuje wykonanie: a)

robót ogólnobudowlanych tj.: - demontaŜ istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej, - rozbiórka ścianek działowych, -

skucie płytek glazurowanych w pomieszczeniu sanitarnym i socjalnym, - skucie warstw posadzki na grubość 10 cm, -

demontaŜ sufitu podwieszanego w pomieszczeniu kierownika i na korytarzu, - zamurowania otworów po demontaŜu

drzwi, - wykonanie nadproŜy w konstrukcji stalowej, - wykonanie nowych ścianek działowych w konstrukcji lekkiej z

wypełnieniem warstwą wełny mineralnej grubości 5 cm, - uzupełnienie tynków cementowo- wapiennych po

zamurowaniach, - montaŜu sufitów podwieszanych systemowych, - wykonanie nowych warstw posadzkowych:

warstwa wyrównawcza na istniejącym podłoŜu, izolacja p. wilgociowa - folia, szlichta cementowa 3 cm, - licowanie

płytkami glazurowanymi ścian w łazience na pełną wysokość, - montaŜ nowych drzwi wewnętrznych płycinowych

wraz z ościeŜnicami stalowymi, - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. b) instalacji sanitarnych tj.: - wody

zimnej, cieplej wody uŜytkowej: zdemontowanie istniejących przyborów sanitarnych, wykonanie rurociągów

rozprowadzających w bruzdach ściennych, wykonanie odejść i podejść pod armaturę w bruzdach ściennych,

zamontowanie armatury sanitarnej. - kanalizacji sanitarnej: częściowe zdemontowanie istniejącego pionu, wykonanie

podejścia pod armaturę, wykonanie pół pion i włączenie go do pionu. - centralnego ogrzewania: zdemontowanie

istniejącej instalacji c.o., wykonanie nowej instalacji z rur polipropylenowych z wkładką aluminiową, zamontowanie

grzejników. - wentylacji: zdemontowanie istniejących kratek wentylacyjnych i wentylatorów ściennych, zamontowanie

nawiewników okiennych, wentylatorów ściennych i kratek wentylacyjnych. c) instalacji elektrycznych tj.: - wykonanie

nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230 V, - rozbudowanie istniejącej rozdzielni elektrycznej, -

dostosowanie instalacji strukturalnej. 3. Szczegółowy zakres wszystkich robót będących przedmiotem niniejszego

postępowania określa dokumentacja budowlana, stanowiąca załącznik do specyfikacji. 4. Miejscem wykonania

zamówienia: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gmina Brześć Kujawski. 5. Roboty

mają być wykonane z materiałów fabrycznie nowych w I gatunku dopuszczonych do powszechnego stosowania,

posiadające atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty, uwarunkowane normą i przepisami, które naleŜy

przedłoŜyć w czasie odbioru. 6. W dniu odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu

dokumentację powykonawczą. 7. Wykonawca winien udzielić rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat

file:///U:/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/OGŁOSZENIA BZP/Ogłoszenie...

1 z 5 2012-06-14 11:44



licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot

zamówienia z naleŜytą starannością w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.60-4, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wykonał co najmniej dwa zadania w zakresie realizacji: budowy, przebudowy,

rozbudowy lub remontu budynków łącznie w branŜy budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, z

czego kaŜde zadanie o wartości min. 50.000,00 zł brutto.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie

dysponował min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

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 jeŜeli okres prowadzenia

działalności jest  krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca

wykonania  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  Ŝe  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 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
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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  niŜ  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

aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  Ŝe

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,  Ŝe uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,  lub potwierdzenie,  Ŝe uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłoŜenie na raty  zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3

miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

4-8  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niŜ  6  miesięcy  przed  upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

9  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niŜ  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert

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

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie

wcześniej  niŜ 3  miesiące  przed  upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ

6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo

oświadczenie złoŜone 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, jeŜeli w miejscu zamieszkania

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się

takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:

inne dokumenty

1. Szczegółowy kosztorys ofertowy na realizację przedmiotu zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w

imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika ono z odrębnych dokumentów, np. z odpisu z rejestru.

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą 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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które były

niemoŜliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy w następujących sytuacji: a) udzielenia w trakcie realizacji

umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na

uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłuŜenia); b) przedłuŜenia terminu

zakończenia przedmiotu umowy w przypadkach: - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych

powodujących wstrzymanie wykonania umowy w okresie dłuŜszym niŜ 20 dni kalendarzowych - potwierdzone

pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich

wstrzymanie; - wystąpienia okoliczności siły wyŜszej - jako siłę wyŜszą naleŜy rozumieć zdarzenia niezaleŜne od

Ŝadnej ze Stron, zewnętrzne, niemoŜliwe do zapobieŜenia, które nastąpiło po dniu wejścia w Ŝycie umowy, w

szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski Ŝywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej; -

pisemnego Ŝądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu

prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile Ŝądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn,

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - przedłuŜenie terminu zakończenia przedmiotu umowy moŜe

nastąpić wyłącznie przez zmianę umowy o zamówienie publiczne to jest aneks do umowy. c) konieczność wykonania

robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgodna zamawiającego i projektanta) - roboty zamienne

file:///U:/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/OGŁOSZENIA BZP/Ogłoszenie...

4 z 5 2012-06-14 11:44



polegają na tym, Ŝe wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od

określonego w umowie; - roboty zamienne nie powodują zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia wykonawcy

zawartego w ofercie; - roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy; -

konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: materiały budowlane przewidziane w umowie do

wykonania zamówienia nie mogą być uŜyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia

innymi; w trakcie wykonania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; w czasie realizacji

budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma) w trakcie realizacji zamówienia zastosowano

lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. Uwzględnienie robót zamiennych w trakcie

realizowanej inwestycji moŜe nastąpić wyłącznie przez zmianę umowy o zamówienie publiczne to jest aneks do

umowy. d) zmiany osób reprezentujących strony w umowie; e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów

prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia; f) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej

zmiany stawki podatku VAT. 3. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie i

podpisana przez obie strony pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. 4. Z wnioskiem o zmianę treści umowy moŜe

wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.saniko.com.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Saniko Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.06.2012 godzina

10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek -

Sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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