
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.psse.debica.pl

Dębica: Przebudowa budynku administracyjno-biurowego

Numer ogłoszenia: 46323 - 2016; data zamieszczenia:  26.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica, woj.

podkarpackie, tel. 14 6809370, 6809372, faks 14 6809371.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.psse.debica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa budynku administracyjno-biurowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia

jest przebudowa budynku SANEPID w Dębicy przy ul. Parkowej 2 wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi

instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, przebudową garaży i terenu przyległego. Zakres rzeczowy robót

szczegółowo przedstawiony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

przedmiarze robót. Charakterystyka obiektu: 1) Ilość kondygnacji - 3: piwnica, parter, piętro 2) Powierzchnia

zabudowy - 636,52m2, 3) Powierzchnia całkowita - 1 585,27m2, 4) Powierzchnia użytkowa - 1 077,54m2, 5)

Kubatura - 5 062,30m3.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 UPzp, stanowiących

nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu

zamówień uzupełniających: Ewentualne roboty uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego

rodzaju robót, tj. dalszej przebudowie, wykończeniu, wyposażeniu obiektu lub prac zewnętrznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.51.00-8.
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II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50

000,00 zł

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania

niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert 2 robót budowlanych, których przedmiotem jest budowa,

przebudowa, remont obiektu administracyjnego, biurowego o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł

brutto każda. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg

formuły: spełnia - nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania

niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełni

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże osoby zdolne do wykonania zamówienia:

a) kierownika budowy w specjalności konstrukcji budowlanych, b) kierownika robót w specjalności

drogowej, c) kierownika robót w specjalności instalacji sanitarnych, d) kierownika robót w specjalności

instalacji elektrycznych. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone
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dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 2 000 000,00

zł. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg

formuły: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały

wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących,  czy  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 do 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;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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
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zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - przedłużenie okresu gwarancji - 20

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPzp Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego

polegające na: 1. Zmiany terminu realizacji - warunkiem takiej zmiany jest: a) wystąpienie zdarzeń siły wyższej

lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności

nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, tym: - wystąpienie trudnych warunków atmosferycznych

uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych lub technologicznych tj.: ciągłych opadów

atmosferycznych utrzymujących się przez 7 kolejnych dni przekraczających stan średnich opadów na danym
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terenie lub wystąpienie gwałtownych zjawisk: powodzi, pożaru, trąby powietrznej, itp., - wstrzymanie robót przez

właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę oraz inne przeszkody lub utrudnienia w

wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie w sytuacjach niemożliwych wcześniej do

przewidzenia, nie dłużej jednak niż o czas niezbędny do rozwiązania problemu, b) zmiana technologii

wykonania, w prowadzeniu robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli:

realizacja tych robót nie wykroczy poza określony zakres zamówienia, wykonanie tych robót nie wypłynie na

zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, wpłynie na polepszenie realizowanego zamówienia i

usprawnienie procesu realizacji oraz zapobieganie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla

Zamawiającego, c) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień, w w/w przypadkach termin

realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej niż o czas trwania okoliczności, d) konieczność wykonania robót

dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed dokonaniem rozbiórek elementów (obiekt funkcjonujący i nie

można było dokonać wszystkich odkrywek) podlegających przebudowie, nie dłużej jednak niż o czas ich trwania,

e) wystąpienie znacząco odmiennych, nie pozwalających na realizację zadania według rozwiązań przyjętych w

dokumentacji, warunków geologicznych (kat. gruntu, kurzawa itp.) lub warunków terenowych w szczególności

sieci podziemnych, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych itp. uniemożliwiające

terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 2. Zmiana technologii wykonania, wprowadzeniu robót zamiennych w

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli: a) realizacja tych robót nie wykroczy poza

określony zakres zamówienia, wykonanie tych robót nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia

umownego; b) wykonanie tych robót wpłynie na polepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu

realizacji oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego. 3. Innych

postanowień umowy: a) wystąpienia zmiany stawek podatku od towarów i usług, b) zmiany lub rezygnacji

podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), a w przypadku, gdy dotyczy to podmiotu, na którego zasoby

powoływał się wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b - po wcześniejszym spełnieniu warunków

jak w art. 36b ust.2. Ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.

poz. 2164).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.psse.debica.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  PSSE w Dębicy, 39-200

Dębica, ul. Parkowa 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  17.05.2016

godzina 13:00, miejsce: PSSE w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Parkowa 2, 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 żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu 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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