http://bzpO.portal.uzp.gov.pJ/index.php?ogloszenie=show&pozycja=

...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.miastopuck.pl

Puck: Budowa windy
Numer ogłoszenia: 139076 - 2015; dała zamieszczenia: 10.06.2015
OGŁOSZENIE

Zamieszczanie

O ZAMÓWIENIU

- roboty budowlane

ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 586730500,
6730534, faks 58 6730533.
Adres strony internetowej zamawiającego:
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

www.miasto.puck.pl

Administracja

samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1)OKREŚLENIE

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
11.1.2)Rodzaj zamówienia:

Budowa windy.

roboty budowlane.

11.1.4)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedm iotem zamówienia jest

dostawa zewnętrznego

budowa przedsionka oraz

dźwigu osobowego z montażem i uruchomieniem,

wykonanie wszelkich prac montażowych, skutkujących uruchomieniem

windy i dopuszczeniem jej do

eksploatacji. Lokalizacja: Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13. 1) Parametry windy osobowej: - Udźwig
nominalny/pojemność
wewnętrznego

630 kg/8 osób - Wysokość podnoszenia 8,44 m - Prędkość jazdy 1.00 m/s - Wymiary

szybu 1900x1750 mm - Nadszybie 3600 - Podszybie 11502) Opis wykonania windy

osobowej - Rodzaj napędu - hydrauliczny - Drzwi kabiny - automatyczne - Drzwi szybu - automatyczne
-Drzwi przystankowe - szklone szkłem bezpiecznym w obramowaniu ze stali nierdzewnej - Szyb windy
przeszklony od strony północnej i południowej - Kabina windy przeszklona strona północna i południowa,
strona wschodnia - panel szyba mleczna/laminaty,
uzgodnienia z Zamawiającym),

kabina w obramowaniu ze stali nierdzewnej (szlif do

ściana południowa - drzwi - Poręcze stal nierdzewna - Panel dyspozycji - stal

nierdzewna - Kaseta wezwań - stal nierdzewna - Oświetlenie LED - Podłoga - wykładzina antypoślizgowa,
trudnościeralna

- szara - Daszek wg systemu producenta -Wyposażenie dodatkowe: gong,

piętrowskazywacz

w kabinie i na wszystkich przystankach, awaryjne oświetlenie 2 godziny, stacyjka do

blokowania drzwi w stanie otwartym, alarm, przycisk otwierania drzwi, strzałki kierunku jazdy, sygnalizacja
przeciążenia, -Dostępność dla niepełnosprawnych:
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(możliwy przewóz osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz z osobą

- Urządzenie należy wyposażyć w informację głosową w języku polskim i angielskim -

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany i bieżącego uzgadniania kolorów lub odcieni
materiałów ujętych w projekcie 3) Do przedmiotu zamówienia zalicza się również: 1. opracowanie kompletnej
dokumentacji rejestracyjnej i uzyskanie pozytywnej decyzji o bezwarunkowym

dopuszczeniu

przez Urząd

Dozoru Technicznego urządzenia do eksploatacji, 2.pokrycie wszystkich kosztów związanych z
dopuszczeniem

urządzenia do eksploatacji, 3.uruchomienie

eksploatacji, 4.przeszkolenie

i przekazanie Zamawiającemu

osób wskazanych przez Zamawiającego

eksploatacji, 5.zaleca się, aby przed przygotowaniem

dźwigu do

w zakresie prawidłowej i bezpiecznej

i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w

miejscu realizacji robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac nie będących
przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych od oceny
prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tyto błędnego skalkulowania

ceny lub pominięcia

elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej miejsca przewidzianego

do

realizacji ponosi Wykonawca, 6.prace montażowe mają przebiegać w sposób nie zakłócający pracy Urzędu.
Zamawiający dopuszcza wykonywania

prac codziennie w godzinach od 07:00 do 20:00 z wyjątkiem dni

ustawowo wolnych od pracy, 7.w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego
wykonania zalecanych przez producenta oraz UDT czynności konserwacyjnych

i przeglądowych

- min.

jednego przeglądu okresowego w ciągu 12 miesięcy. Po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i
dokonanie odpowiedniego

wpisu w paszporcie technicznym urządzenia. 4)Wymagania

Zamawiającego

1.Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i
nieużywane, pochodzące z bieżącej produkcji 2015r. 2.zamawiający

informuje, że prace montażowe

wykonywana na obiekcie Urzędu Miasta w Pucku, Zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 13 będą realizowane na
obiekcie czynnym, w którym będzie prowadzona działalność. Wykonywanie
uniemożliwiających

funkcjonowanie

prac uciążliwych

Urzędu odbywać się musi poza godzinami pracy urzędu, w systemie II i

III zmiany i w dniach wolnych od pracy urzędu. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania
prac uciążliwych w czasie godzin pracy urzędu, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym
zakresu tych prac. 3.Zamawiający wymaga dopuszczenia

niektórych

terminu i

do wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie

osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i
przeciwpożarowych.

5)Wymagania dotyczące serwisu: - czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta

naprawa) - 12 godzin od momentu zgłoszenia, - możliwość zgłoszeń 24 godzIdobę, 365 dni/rok.
11.1.5)przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających
20% wartości zamówienia podstawowego

i zgodnych z zamówieniem

stanowiących nie więcej niż

podstawowym (art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy Prawo zamówień publicznych).
11.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5,

45.00.00.00-7,

45.22.32.00-8,

45.22.32.10-1.
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11.1.7)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.8)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

11.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

nie.

LUB TERMIN WYKONANIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE

Okres w miesiącach: 4.

PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2.wadium

musi być wniesione przed upływem terminu

składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy w: 1)
pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

- Bank Millennium SA

nr 22 1160

2202 0000 0001 6285 3611, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo

- Kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)

gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty,

o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).Wadium wnoszone w formie gwarancji lub

poręczeń musi być złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Miasta w
Pucku, 84-100 Puck, ul. 1 Maja 13. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe

lub poręczenia winny posiadać

ważność od dnia otwarcia ofert. Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu.
Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt II
niniejszej SIWZ oraz nazwę zamówienia
111.2)ZALICZKI
111.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania
Zamawiający

oceny spełniania tego warunku

nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na

podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia-nie spełnia.
111.3.2)Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi udokumentować

wykonanie robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych

robót budowlanych, określających,

wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących,
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sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek dotyczy realizacji wykonanych w okresie jw.,
co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia w tym
dostawie, montażu i uruchomieniu windy o wartości min. 80.000,00 zł. brutto każda.
111.3.3)Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny na
podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia-nie spełnia.
111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi udokumentować

to poprzez wskazanie osób, które: będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednia przez
Wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia

i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunek dotyczy udziału w zamówieniu: -Kierownik budowy posiadający uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń,

-Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

bez

ograniczeń, -Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych

bez ograniczeń. Wykonawca zobowiązany jest do

złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wykonawcy z innych państw członkowskich
dowód na posiadanie równoważnych
111.3.5)Sytuacja ekonomiczna

Unii Europejskiej spełnią w/w warunek składając

uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia.

i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia.
111.4)INFORMACJA
WYKONAWCY

O OŚWIADCZENIACH

LUB DOKUMENTACH,

W CELU POTWIERDZENIA

ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia
• wykaz
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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
czy roboty te zostały wykonane

w sposób należyty

oraz wskazujących,

robót, określających,

czy zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz

osób,

które

odpowiedzialnych

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

w

szczególności

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
wykonania

zamówienia,

zamówienia,

doświadczenia

a także zakresu wykonywanych

i wykształcenia

przez nie czynności,

niezbędnych do

oraz informacją

o

podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie,

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą

polisę, a w przypadku

ubezpieczony

jej braku,

od odpowiedzialności

cywilnej

inny dokument
w zakresie

potwierdzający,

prowadzonej

że wykonawca

działalności

jest

związanej

z

przedmiotem zamówienia.
111.4.2)W zakresie potwierdzenia

niepodlegania wykluczeniu

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny

odpis

gospodarczej,

z właściwego

rejestru

lub z centralnej

ewidencji

i informacji

o działalności

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;
111.4.3)Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej,

przedkłada:
111.4.3.1)dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający,

że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upad/ości - wystawiony

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

nie wcześniej niż 6 miesięcy

do udziału w postępowaniu

o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;
111.4.4)Dokumenty dotyczące przynależności
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• lista podmiotów

należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

2007 r. o ochronie

konkurencji

i konsumentów

albo informacji

...

ustawy z dnia 16 lutego

o tym, że nie należy do grupy

kapitałowej;

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione

w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

1)Wypełniony formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ. 2)Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej,

który

musi zawierać: liczbę porządkową pozycji, podstawę wyceny, ilości, tabelę elementów scalonych oraz
zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu. 3)W celu potwierdzenia, że oferowane roboty
budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

Zamawiający żąda opisu lub

fotografii windy z podaniem parametrów technicznych podanych w pkt 1 SIWZ: Opis przedmiotu 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 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

1. Niedopuszczalna

umowy oraz określenie warunków zmian

jest zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków: 1) zmiany przedstawiciela
strony Zamawiającego,

ze

2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy, 3) zamiany

stawki podatku VAT. 2. Zamiany terminu wykonania umowy w przypadku: 1) działania siły wyższej lub
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
sieciami, 3) konieczności

przeprowadzenia

2) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi

innych prac wcześniej

n iezidentyfikowanych

, 4) wstrzymania

robót przez uprawnione podmioty, 5) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów
uprawnionych,
Zamawiającego.
sporządzonego

np. nadzoru budowlanego,

PIP, itp. 6) przestojów i opóźnień zawinionych przez

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W razie zaistnienia istotnej

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od

6z 7 .

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca

zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania

Zamawiającego

o: 1) ogłoszeniu upadłości, 2) ogłoszeniu
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http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=

likwidacji, 3) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 4) zmianie osób reprezentujących,
działalności, 6) wszczęciu postępowania
IV.4) INFORMACJE

...

5) zawieszenia

układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

ADMINISTRACYJNE

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

bip.miastopuck.pl

Specyfikację

istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Puck, ul. 1

Maja 13, 84-100 Puck ..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13,84-100

lub ofert: 26.06.2015

Puck, BOK (pokój nr 114) ..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie
nieprzyznania

środków pochodzących

postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone

7 z7.

..

"

Europejskiego

na sfinansowanie

zwrotowi

Porozumienia o Wolnym

całości lub części zamówienia:

nie
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