
Puławy: Wykonanie robót budowlanych na obiektach INS

Numer ogłoszenia: 128013 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nowych Syntez Chemicznych , Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110

Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 473 14 00, faks 81 473 14 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych na obiektach INS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

robót budowlanych na obiektach INS, w tym: 1) modernizacja pomieszczenia formaliny 2) wymiana dachu nad

budynkiem wiaty przy obiekcie G35 3) malowanie pomieszczeń w budynku E40/2 UWAGA: Zamawiający dopuszcza

przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu planowanej inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z

Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ: przedmiary robót,

specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wszelkich, wynikających z przepisów

prawa, obowiązków związanych z bezpieczeństwem prac polegających na zabezpieczeniu, usuwaniu, transporcie i

unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do realizacji

przedmiotu zamówienia w zakresie zagospodarowania odpadów zawierających azbest zgodnie z: 1. ustawą z dnia

14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21) 2. rozporządzeniem Ministra gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649) 3. rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z

dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu

wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.

U. z 2005r. Nr 216, poz. 1824) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z

wymogami określonymi w dokumentacji, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w

szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Minimalny wymagany okres

gwarancji na roboty budowlane - 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji będącej

przedmiotem zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż

30% wartości zamówienia podstawowego - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień

publicznych. Zamówienie uzupełniające zostanie wynegocjowane i będzie realizowane na podstawie

odrębnej umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli wykonawca działa krócej, w

tym okresie) wykonał należycie co najmniej 3 zamówienia branży ogólnobudowlanej, o

wartości co najmniej 45.000,00 PLN netto każde, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i

miejsc wykonania oraz odbiorców wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót,

określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; dowodami

tymi może być poświadczenie lub inny dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy

złotych).

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

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;

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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów,

zasobami których będzie dysponował wykonawca:

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

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia;

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 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 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 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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 - 90

2 - okres gwarancji na roboty budowlane - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Przewiduje się następujące rodzaje i warunki zmian treści umowy: 1) zmiany stawki i kwoty podatku VAT oraz

wynagrodzenia brutto określonych w § 6 ust. 4 i 5; 2) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego

wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego; 3) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu ,

urządzeń, gdy wykorzystanie wskazanych w dokumentacji lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane

będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie; 4) zmiana terminu realizacji

przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnym terminie nie leży w

interesie Zamawiającego; b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie

terminie; c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac

budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy; d) realizacji w

drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność

skoordynowania prac i uwzględnienie wzajemnych powiązań; e) przerwy w dostawie prądu, wody , gazu, trwającej

ponad 7 dni f) koniecznością zmniejszenia zakresu robót, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w

interesie Zamawiającego g) wydłużenia terminów dostawy materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; h)

konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować konieczność wstrzymania robót objętych



niniejszą umową i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz 5) wprowadzenie lub zmiana

podwykonawcy przy realizacji niniejszej umowy, jeżeli w danym zakresie nie jest możliwe wykonanie przedmiotu

umowy przez Wykonawcę lub dotychczasowego Podwykonawcę a zaniechanie wprowadzenia podwykonawcy

naraża inwestycję na opóźnienia lub czyni niemożliwym prawidłowe wykonanie umowy. 6) zmniejszenie

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek pkt. 2 niniejszego ustępu. 2. Zmiany umowy

przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są w następujących warunkach: ad 1)- stawka i kwota podatku VAT oraz

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do treści przepisów wprowadzających zmianę; ad 2) zmniejszenie

zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego ad 3) zmiana na posiadające co

najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod

warunkiem nie zwiększenia ceny; ad 4) Zmiana terminu realizacji zamówienia : lit a) - o okres umożliwiający

osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego lit b) i c) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do

usunięcia skutków jej działania lit d) o okres niezbędny do wykonania oraz powiązanych z przedmiotem niniejszej

umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy; lit e) na okres występowania przerwy w dostawie prądu, wody,

gazu, trwającej ponad 7 dni lit f) o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu; lit ) o okres wydłużenia terminów

dostaw ponad 30 dni lit h) i i) o okres niezbędny do uzyskania koniecznych decyzji lub uzgodnień lub wykonania

dodatkowych badań lub ekspertyz ad 5) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy w danym zakresie może nastąpić

jedynie w przypadku, gdy wprowadzany podwykonawca posiada w wykonywanym zakresie robót doświadczenie

wymagane dla Wykonawcy ad 6) - wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w § 6 niniejszej

umowy kwotą ryczałtową zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zmienionego zakresu zamówienia - wysokość

ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokołu zatwierdzonego przez obie

strony umowy, na podstawie wyliczenia procentowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie

przyjętym zakresie 6.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.ins.pulawy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Nowych Syntez

Chemicznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy, Budynek E40, pokój 250.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2014 godzina

10:30, miejsce: Instytut Nowych Syntez Chemicznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy,

Budynek E40, pokój 50, Kancelaria.

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: Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami: Każdy wykonawca ma

prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania

wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ

CHEMICZNYCH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 PUŁAWY lub na adres e-mail: ins@ins.pulawy.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację Istotnych

Warunków Zamówienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego

terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na

bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Wykonawcy i Zamawiający porozumiewać się będą

pisemnie drogą korespondencji elektronicznej lub telefaksu - nr 081 473 17 48. Wszystkie oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu lub korespondencji elektronicznej uważa się za złożone

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. Oferta wspólna: W przypadku, kiedy ofertę

składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: Oferta winna być podpisana przez każdego

partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego. Upoważnienie do pełnienia funkcji

przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów -

należy załączyć je do oferty. Przedstawiciel wiodący/partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i



płatności w imieniu każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji

kontraktu - do oferty należy załączyć stosowne oświadczenie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Przed podpisaniem umowy Zamawiający

będzie żądał przekazania kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) umowy lub innego dokumentu

potwierdzającego zawarcie konsorcjum lub spółki cywilnej, podpisanej przez wszystkich partnerów lub wspólników

przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum lub spółki cywilnej nie może być krótszy niż termin

realizacji zamówienia. Podwykonawstwo Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia

podwykonawcom z zastrzeżeniem wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania

podwykonawcom..

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


