
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Poznań: Modernizacja pomieszczeń parteru oraz głównej i bocznych

klatek schodowych w budynku połoŜonym w Poznaniu, przy ul.

Słowackiego 8

Numer ogłoszenia: 286335 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu , ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8410500, faks 061 8480556.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń parteru oraz głównej i

bocznych klatek schodowych w budynku połoŜonym w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Modernizacja pomieszczeń parteru

oraz głównej i bocznych klatek schodowych w budynku połoŜonym w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8,

obejmująca: 1) dwie boczne klatki schodowe od poziomu parteru do stropu nad trzecim piętrem, 2) główną klatkę

schodową, 3) pomieszczenie na odpadki, 4) pomieszczenia biurowe parteru wraz z przyległą komunikacją ogólną.

2. W ramach prac budowlanych wykonane zostaną: 1) demontaŜe, w tym: - usunięcie starych powłok malarskich

ścian i sufitów oraz kratek wentylacyjnych, - wykładzin i płytek na posadzkach w pomieszczeniach biurowych, -

sufitów podwieszonych, - kanałów wentylacji mechanicznej, - ścianek działowych, - stolarki drzwiowej

wewnętrznej, - zuŜytych urządzeń sanitarnych i zbędnych podejść instalacyjnych, - usunięcie rur po nieczynnej

instalacji gazowej, - osprzętu elektrycznego i zbędnych kabli instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd

wtykowych; 2) roboty budowlane, w tym: - ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji

stalowej, z wypełnieniem wełną mineralną i zastosowaniem systemowych elementów stalowych do mocowania

drzwi, od strony pomieszczeń sanitarnych płyty o podwyŜszonej izolacyjności na wilgoć montowane podwójnie, -

zaślepienie zbędnych podejść instalacyjnych, - wykonanie podejść instalacji sanitarnej wraz z montaŜem urządzeń,

- ułoŜenie płytek ceramicznych ściennych w pomieszczeniach sanitarnych i przy zapleczach socjalnych, -
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wykonanie nowych posadzek wraz z przygotowaniem podłoŜa z wykładzin PCV i płytek gresowych, - dostawa i

montaŜ stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, - wykonanie sufitów podwieszonych w ciągach komunikacyjnych na

podkonstrukcji stalowej, częściowo rozbieralnych z płyt 60x60 cm, - obudowa istniejących podejść c.o., c.w.u,

wody, - dostawa i montaŜ ślusarki wewnętrznej aluminiowej, przeszklonej, malowanej proszkowo, w tym drzwi

p-poŜarowych o odporności ogniowej EI30 na klatkach schodowych, przystosowanych do wprowadzenia kontroli

dostępu, - montaŜ drzwi p-poŜarowych o odporności ogniowej EI60, zamykających dostęp do piwnic, - wykonanie

podejść wentylacji grawitacyjnej wraz z ich obudową i montaŜem kratek wentylacyjnych, - zmiana usytuowania

grzejników w pomieszczeniach biurowych i korytarzach, - malowanie pomieszczeń wraz z przygotowaniem

podłoŜa; 3) instalacje elektryczne i teletechniczne, w tym: - elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych, -

strukturalna, - sygnalizacji poŜaru, - sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu, - telewizyjnego systemu

nadzoru; 4) Pokazane na rzutach podłączenia wentylacji grawitacyjnej mogą zostać skorygowane po wykonaniu

rozbiórek i demontaŜy. 5) Zamawiający wymaga aby prace uciąŜliwe, w tym wywołujące hałas, były prowadzone

po godzinie 15:00. 3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) zagwarantował, iŜ prace będą prowadzone w

sposób, jak najmniej uciąŜliwy dla znajdujących się w budynku gabinetów lekarskich, 2) udzielił 5 lat gwarancji na

wykonane prace budowlane, 3) udzielił gwarancji producenta na zamontowane materiały i urządzenia. 4.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną,

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,

etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 5. Szczegółowy zakres prac zawarty został w: 1) projektach, 2)

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarach.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Roboty budowlane polegające na pracach uzupełniających do modernizowanych pomieszczeń parteru oraz

klatek schodowych w budynku połoŜonym w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8. Wartość zamówienia

uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.50.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 119.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 25.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

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

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie

spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe się prawidłowym

wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzech robót budowlanych obejmujących

swoim zakresem prace remontowe prowadzone w obiektach uŜyteczności publicznej lub budownictwie

mieszkaniowym, o wartości co najmniej 600.000,00 zł brutto kaŜda. Ocena spełnienia przedmiotowego

warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie

spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ osoby, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (będą nadzorowały realizację zadania), posiadają uprawnienia

do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wykonawczym w branŜach: a)

architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej, w zakresie budownictwa ogólnego, b) instalacyjnej w

zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, c) instalacyjnej w zakresie instalacji i

urządzeń telekomunikacyjnych. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana na

zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie

spełnia.

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
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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, naleŜy przedłoŜyć:

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

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

naleŜy przedłoŜyć:

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

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

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1) wypełniony formularz ofertowy; 2) kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej; 3) dokument

potwierdzający wniesienie wadium; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28...

4 z 6 2011-11-02 13:52



przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający

się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum).

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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

Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz te, które Zamawiający przewidział poniŜej, tj.: 1) moŜliwość

zmiany (wydłuŜenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia z następujących przyczyn: a) wystąpienia

niemoŜliwych do przewidzenia uwarunkowań technicznych wykonania prac, b) konieczność wykonania

dodatkowych badań niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, c) wstrzymania prac, o którym mowa w §

2 ust. 3 projektu umowy, 2) moŜliwość zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.powiat.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 1) ww. strona internetowa, 2)

siedziba Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań, pok. 103A,

3) przesłanie na wniosek Wykonawcy listem poleconym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2011

godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań,

pok. 002.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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