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Bydgoszcz: Zamowienie na roboty budowlane - przebudowe

pomieszczen usytuowanych na XII pietrze budynku Kujawsko-

Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego przy ul. S.Konarskiego 1 w
Bydgoszczy

Numer ogtoszenia: 157335 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGtOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowiazkowe

Ogtoszenie dotyczy: zambwienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

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

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

5826469.

Adres strony internetowej zamawiaja.cego: http://wwwwios.bydgoszcz.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJA.CEGO: Administracja rzqdowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Zamowienie na roboty budowlane - przebudowt?

pomieszczen usytuowanych na XII pietrze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojew6dzkiego przy ul.

S.Konarskiego 1 w Bydgoszczy.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane

11.1 .4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem zamowienia jest

wykonanie prac budowlanych usytuowanych na XII pietrze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzedu

Wojew6dzkiego przy ulicy S. Konarskiego 1 w Bydgoszczy uzytkowanych przez Wydzialu Inspekcji i Wydzial

Monitoringu Srodowiska Wojewbdzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, obejmuja^ce

nastepuja.cy zakres: - przebudowe uktadu funkcjonalnego czesci pomieszczert i przystosowanie ich do

wymaganych warunkbw, - dostosowanie pomieszczen do uzgodnionych funkcji, - wymiane stolarki drzwiowej

wewnetrznej, -wymiane posadzek, - wyburzenie oraz budowe nowych scian dziatowych, -wymiane

wykohczenia scian z plytek ceramicznych - malowanie scian wewnetrznych i sufit6w, - wymiane instalacji

wodno-kanalizacyjnej wraz z przyborami sanitarnymi, - dostosowanie istnieja.cej wentylacji mechanicznej

wywiewnej do nowego ukladu pomieszczen, - montaz urz^dzen klimatyzacyjnych, - wymiane instalacji

elektrycznej, oswietlenia fqcznie z wymianq rozdzielni, - przebudowe instalacji teletechnicznej wraz z

przeniesieniem pomieszczenia serwerowni, - wymiane instalacji ppoz. i dostosowanie obiektu do przepisbw
ochrony ppoz..

11.1.6) Wspolny Stownik Zamowieh (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.26.23.00-4, 45.45.30.00-7,

45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.12.00-9, 45.44.21.00-8, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7,

45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3.

11.1.7) Czy dopuszcza sip ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sip ztozenie oferty wariantowej: nie

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie: 20 11 2014
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
F1NANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaja,cy nie wymaga wniesienia wadium

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowi^zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spelnienia warunkbw udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wediug

formufy speJnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajqcego i podanych w SIW2)

dol$czonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- Zamawiaja.cy uzna, ze Wykonawca speJnia warunek posiadania wiedzy i

doswiadczenia, jezeli w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, zrealizowat

lub wykonat co najmniej 2 zambwienia odpowiadaja.ce swoim rodzajem rob6t

budowlanych stanowia.cym przedmiot zambwienia o wartosci ta.cznej min. 600 000,00

PLN. Ocena spetnienia warunk6w udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wediug

formuly speJnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajqcego i podanych w SIWZ)

dota,czonych do oferty.

IM.3.3) Potcncjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze speinia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spelnienia warunkbw udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wediug

formuly spelnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajqcego i podanych w SIWZ)
dola.czonych do oferty.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- Zamawiajqcy uzna, ze Wykonawca spelnia warunek dysponowania osobami

zdolnymi do wykonania zamowienia, jezeli wykaze, ze dysponuje osobami

posiadajqcymi dokumenty i kwalifikacje do objecia funkcji: a) kierownika budowy, ktbry

posiada co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe oraz min. 3 zakohczone

budowy, na ktdrych peinil funkcje kierownika budowy b) kierownika rob6t w

poszczeg6lnych branzach tj. architektonicznej, elektrycznej, sanitarnej i konstrukcyjnej,

kt6ry posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe. Ocena spetnienia

warunk6w udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty spetnia/nie

spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach

(wymaganych przez Zamawiaja.cego i podanych w SIWZ) doJa.czonych do oferty.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

- Zamawiaja^cy uzna, ze Wykonawca spelnia warunek sytuacji ekonomicznej i

finansowej, jezeli wykaze, ze posiada srodki finansowe lub zdolnosC kredytowa. na
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wykonanie zamowienia w kwocie nie mniejszej niz 600 000,00 zt - Zamawiajqcy uzna,

ze Wykonawca spelnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, jezeli wykaze, ze

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci,

zwiazanej z przedmiotem zamowienia na kwote nie mniejszq niz 600 000,00 zf (termin

zakohczenia polisy po dniu 20 listopada 2014r.) Ocena spelnienia warunk6w udzialu w

postepowaniu zostanie dokonana wedlug formuly spelnia/nie spetnia: w oparciu o

informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach (wymaganych przez

Zamawiaj^cego i podanych w SIWZ) dota,czonych do oferty.

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIANlA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

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

111.4.1) Wzakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa wart. 22 ust. 1

ustawy, oprocz oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu nalezy przedtozyc:

• wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu

sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres

prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem icn rodzaju i wartosci, daty i

miejsca wykonania oraz z zala.czeniem dowod6w dotycza.cych najwazniejszych rob6t, okreslaja^cych,

czy roboty te zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazuj$cych, czy zostaly wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone;

• wykaz os6b, ktore beda. uczestniczy6 w wykonywaniu zambwienia, w szczeg6lnosci

odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia

niezbednych do wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz

informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• oswiadczenie, ze osoby, ktbre bed^ uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, posiadaja, wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy nakfadaja. obowiqzek posiadania takich uprawnien;

• informacje banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzaja.ca, wysokosC

posiadanych srodkbw finansowych lub zdolnosc kredytowa, wykonawcy, wystawiona, nie wcze^niej

niz 3 miesia.ce przed upfywem terminu skladania ofert albo skladania wnioskow o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu o udzielenie zambwienia;

• oplacon^ polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaja.cy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z

przedmiotem zamowienia

Wykonawca powoluj^cy sie przy wykazywaniu spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa

w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiot6w przedklada nastepuj^ce dokumenty dotycz^ce

podmiotow, zasobami kt6rych bedzie dysponowal wykonawca:

• informacje banku lub spbldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzaja.cej wysokosd

posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosfi kredytowa, innego podmiotu, wystawionq nie

wczesniej niz 3 miesia.ce przed uplywem terminu skladania ofert albo skladania wnioskbw o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

• oplaconq polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj^cy, ze inny podmiot jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwia,zanej z

przedmiotem zamowienia;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy
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przedtozyc:

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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

gospodarczej, jezeli odrebne 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 niz

6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu

o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;

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

nie zalega z opfacaniem podatkbw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji

wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed uplywem terminu skladania

wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;

• aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spolecznych lub Kasy

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

sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed uplywem

terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zambwienia
albo skladania ofert;

• aktualna. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy, wystawiona, nie wczesniej ni± 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskbw o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

• aktualna, informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9

ustawy, wystawiona. nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskbw o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

• aktualna, informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i

11 ustawy, wystawiona. nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wniosk6w o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zambwienia albo skladania ofert;

• wykonawca powoluja.cy sie przy wykazywaniu spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu na

zasoby innych podmiot6w, ktbre bedq braly udzial w realizacji czesci zam6wienia, przedklada takze

dokumenty dotycza.ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt

III. 4. 2.

III.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedklada:
III 4 3 1) dokument wystawiony w kraju, w ktbrym ma siedzib§ lub miejsce zamieszkania potwierdzajqcy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skladania wnioskbw o dopuszczenie do udziafu w postepowaniu o
udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatkbw, optat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze

uzyskal 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 skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o
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udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zambwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6

miesiecy przed uptywem terminu sktedania wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

111.4.3.2)

• zaswiadczenie wtasciwego organu sa,dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, ktbrej dokumenty dotycza., w zakresie okreslonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskow o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;

• zaswiadczenie wlasciwego organu s^dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotycza,, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11

ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wniosk6w o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycza.ce przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

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

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

kapitatowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Wykonawca powotuja.cy sie przy wykazywaniu spetniania warunk6w udziatu w postepowaniu, o kt6rych mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiot6w na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2b

ustawy, w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotbw stopniu niezbednym

do nale±ytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek t^cza.cy Wykonawce z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasob6w przedktada tak2e dokumenty dotycza.ce: 1. zakresu

dostepnych Wykonawcy zasobbw innego podmiotu, 2. zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy

wykonywaniu zam6wienia.

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: najnizsza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow

zamowienia: http://bip.wios.bydgoszcz.pl/

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Wojewodzki Inspektorat

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz w pokoju nr 33.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 04.08.2014

godzina 12:00, miejsce: Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargt 2

85-018 Bydgoszcz do pokoju nr22 (sekretariat).

IV.4.5) Termin zwia,zania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektu/programu ze srodkow Unii
Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
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nieprzyznania srodkow pochodza.cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie
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