Jelenia Góra, dnia 17 marca 2015 r.
ROT-IV.272.1.2.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – roboty budowlane
Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10
w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 58238 - 2015;
data zamieszczenia: 17.03.2015 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Jana
Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 6473103, faks 75 7526419
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwo.jgora.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przystosowanie budynku
administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób
niepełnosprawnych
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Górze przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych, w tym:
1) budowa podjazdu i montaŜ platformy dla osób niepełnosprawnych,
2) przebudowa pomieszczeń kancelarii i sanitariatów wraz z remontem wiatrołapu i holu na
parterze budynku,
3) wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na parterze budynku.
2. Roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie uŜyteczności publicznej, co
oznacza, Ŝe w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 – z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy – Urząd musi być czynny i wolny od utrudnień związanych
z realizacją przedmiotowego zamówienia. W związku z powyŜszym niektóre z prac objętych
niniejszym zamówieniem będą musiały być wykonywane przez Wykonawcę w godzinach
popołudniowych i wieczornych (po zakończeniu pracy Urzędu) albo w sobotę i niedzielę. Czas
pracy Wykonawcy na obiekcie będzie na bieŜąco konsultowany i ustalany z Zamawiającym
i inspektorem nadzoru inwestorskiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ): Projekt budowlany, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik Nr 7 do SIWZ oraz Przedmiary robót,
stanowiące Załączniki Nr 8a i 8b do SIWZ. PowyŜsza dokumentacja udostępniona jest do
wglądu w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 15 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na
stronie internetowej: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html.
4. Do realizacji robót budowlanych dopuszcza się uŜycie produktów równowaŜnych, co do ich
parametrów, jakości i docelowego przeznaczenia, a takŜe spełnianych funkcji i walorów
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uŜytkowych (dotyczy platformy dla niepełnosprawnych) – pod warunkiem ich zgodności ze
sprzętem określonym w Projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
5. Informacje dodatkowe:
1) Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich.
2) Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej robót.
Ewentualne błędy w przedmiarze robót nie będą stanowiły podstawy do roszczeń
Wykonawcy względem Zamawiającego.
3) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizytacji miejsca realizacji inwestycji i jego otoczenia
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania
wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania
umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zaniechanie przez Wykonawcę
przeprowadzenia wizji lokalnej, o której mowa powyŜej, następuje na jego ryzyko
i odpowiedzialność.
4) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia,
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
5) Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia (BIOZ) na budowie, który wymaga akceptacji inspektora nadzoru
budowlanego.
6) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę:
a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 36 miesięcy od dnia
ostatecznego odbioru robót;
b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 36 miesięcy od dnia
ostatecznego odbioru robót.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne, 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45332200-5 Roboty instalacyjne
hydrauliczne, 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, 45321000-3 Izolacja cieplna,
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
i sanitarne, 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45442200-9 Nakładanie
powłok antykorozyjnych, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45311100-1 Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego, 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego, 45317000-2 Inne
instalacje elektryczne.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie:
30.06.2015 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium
w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) – na warunkach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
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
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
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, naleŜy
przedłoŜyć: 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 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 takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla Wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej:
• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy
kapitałowej.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4):
•
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
•
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik.
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•
•

•

Dowód wniesienia wadium.
JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
JeŜeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów – niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – na
potwierdzenie, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

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:
1. CENA - 90%
2. OKRES GWARANCJI JAKOŚCI – 10%
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany
wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
W takiej sytuacji kaŜda ze stron umowy w terminie do 30 dni od dnia wejścia w Ŝycie przepisów
dokonujących powyŜsze zmiany moŜe zwrócić się z pisemnym wnioskiem do drugiej strony
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy
zamówienia. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej, ul.
Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (I piętro, pok. 15).
IV.4.4) Termin składania ofert: data: 01.04.2015 r. godzina 10:00, miejsce: Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze, Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej, ul. Kochanowskiego 10,
58-500 Jelenia Góra (pokój nr 12, I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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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
IV.5) Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.6) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie
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