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Bydgoszcz: Remont tazienki w siedzibie WIOS w Bydgoszczy
Numer ogtoszenia: 303778-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

OGtOSZENIE O ZAM6WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowi^zkowe.

Ogtoszenie dotyczy:

[y]zam6wienia publicznego

Jzawarcia umowy ramowej

^ustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w

Bydgoszczy , ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5826466, faks 052

5826469.

Adres strony internetowej zamawiaja,cego: www.wios.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJA.CEGO: Administracja rza.dowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1 .1 ) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajqcego: Remont tazienki w siedzibie WIOS w Bydgoszczy.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

11.1 .4) Okreslcnie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem zamowien ja jest

wykonanie remontu tazienki w budynku Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy

ul. Piotra Skargi 2. Szczegotowy opis przedmiotu zambwienia zawarty jest w zala.cznikach nr 5 - 8 do

specyfikacji istotnych warunkbw zamdwienia.

11.1.5)

przewiduje si(? udzielenie zamowien uzupetniaj^cych
Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowien uzupetniaja,cych

11.1.6) Wsp6lny Stownik Zamowien (CPV): 45.00 00.00-7, 45 43.12.00-9, 45.44.21.00-8.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA HI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2)ZALICZKI

III. 3) WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNK6W

Ml. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatatnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajq obowia.zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Ocena spelnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oswiadczenia
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Wykonawcy potwierdzaja^cego spelnianie warunkow okreslonych w art. 22 ust. 1 Pzp.

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spclniania tego warunku

Ocena spelnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oswiadczenia

Wykonawcy potwierdzaja^cego spetnianie warunk6w okreslonych w art. 22 ust. 1 Pzp.

111.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Ocena spelnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oswiadczenia

Wykonawcy potwierdzaja.cego spetnianie warunk6w okreslonych w art. 22 ust. 1 Pzp.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Ocena spetnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oswiadczenia

Wykonawcy potwierdzaja.cego spetnianie warunk6w okreslonych w art. 22 ust. 1 Pzp.

Ml.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Ocena spelnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oswiadczenia

Wykonawcy potwierdzajqcego spelnianie warunk6w okreslonych w art. 22 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAK1E MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

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

przedlozyc:

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaja. wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej ni±

6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu

o udzielenie zambwienia albo sktadania ofert;

• aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja.ce, ze wykonawca

nie zalega z optecaniem podatk6w, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozfozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji

wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed uptywem terminu sktadania

wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

• aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczeh Spotecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaja.ee, ze wykonawca nie zalega z optacaniem

skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloienie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci

wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej ni± 3 miesiqce przed uptywem

terminu skladania wnioskbw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zambwienia

albo skladania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiot6wzagranicznych

Je±eli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przed ktada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzib§ lub miejsce zamieszkania potwierdzaja.cy, ±e:
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• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy

przed upfywem terminu sktadania wnioskbw o dopuszczenie do udzialu w poste.powaniu o

udzielenie zambwienia albo skladania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze

uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3

miesia.ce przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz^ce przynale±nosci do tej same] grupy kapitatowej

• lista podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitalowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Formularz oferty - wz6r stanowi zala.cznik nr 1 do siwz, 2. Kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z

przedmiarem rob6t, 3. Wsytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiot6w na zasadach

okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiazany jest udowodnic Zamawiaj^cemu, iz b^dzie dysponowaf

tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiaja.c w tym celu pisemne

zobowi^zanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasob6w na potrzeby wykonania

zam6wienia; 4. PeJnomocnictwo - nale±y dor^czyc do oferty, w przypadku, gdy oferta zostala podpisana przez

osob$ innq ni± wymieniona w odpisie z wtasciwego rejestru lub innym dokumencie wskazujqcym spos6b

reprezentacji Wykonawcy. Pelnomocnictwo winno by6 zlozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za

zgodnosc z oryginatem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi^zane z przedmiotem zambwienia:

1 - Cena - 90

2 - termin wykonania -10

IV.2.2)

przeprowadzona bpdzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktorej b^dzie
prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowieh umowy oraz okreslenie warunkdw zmian

Zamawiaja.cy, w trybie art. 144 ust. 1 Pzp przewiduje mozliwost zmian postanowieh zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst^pienia co

najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej: 1. W przypadku wystajDienia zjawisk zwiazanych z

dzialaniem sify wy±szej np. wyst^pienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, kt6rego

nie mozna byto przewidziec, w szczegblnosci zagrazajqcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub

groza.cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz zmianami przepis6w prawa. Zmiana

postanowiert umowy moze dotyczyc m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu

realizacji itp. 2. W przypadku wysta.pienia problembw finansowych po stronie Zamawiaja.cego z przyczyn od
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niego niezaleznych. Zmiana postanowiert umowy mo±e dotyczyd m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy,

wynagrodzenia, terminu realizacji itp. 3. Wprzypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego

przez Wykonawce asortymentu, jesli Wykonawca pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie mbgl uzyskac"

takiej informacji do chwili zawarcia umowy. 4. W przypadku odstqpienia na wniosek Zamawiaja.cego od

realizacji czesci zam6wienia i zwia.zanej z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania
zam6wienia, pod warunkiem wyst^pienia obiektywnych okolicznosci, kt6rych Zamawiajqcy nie m6gt

przewidziec na etapie przygotowania postepowania, a ktbre powoduja., ze wykonanie przedmiotu zam6wienia

bez ograniczenia zakresu zam6wienia lub brak zmiany terminu wykonania zam6wienia powodowatoby dla

Zamawiaja.cego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu zam6wienia i zwiqzane z

tym racjonalne wydatkowanie srodk6w.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia: www.wios.bydgoszcz.pl

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: w siedzibie
Zamawiaja^cego: ul. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz pok6j nr33 II pietro..

IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 25.11.2015

godzina 12:00, miejsce: 25.11.2015 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiajqcego: ul. P. Skargi 2,

85-018 Bydgoszcz pokbj nr22 I pietro..

IV.4.5) Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nioprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie
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