Rozbudowa parteru części przyszklarniowej pod potrzeby laboratorium, wraz z
łącznikiem do budynku głównego, wraz z wyposażeniem - I etap.
Numer ogłoszenia: 111965 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Kielcach , ul. Wapiennikowa 21A, 25-112 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel.
41 361 07 86, faks 41 361 39 06.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.piorin.gov.pl/kielce

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa parteru części
przyszklarniowej pod potrzeby laboratorium, wraz z łącznikiem do budynku głównego, wraz
z wyposażeniem - I etap..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest rozbudowa parteru części przyszklarniowej pod potrzeby laboratorium, wraz
z łącznikiem do budynku głównego, wraz z wyposażeniem - I etap1.Opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ 2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich
realizacji zawierają: a) projekt budowlany - stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ b) projekt
wykonawczy - stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ c) przedmiar robót - stanowiący
Załącznik nr 11 do SIWZ d) wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ 3. Roboty
będą realizowane w czynnym budynku Zamawiającego, Wykonawca w toku wykonywania
robót jest obowiązany zapewnić niezakłócone funkcjonowanie Zamawiającego, w
szczególności działanie komór fitotronowych.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.
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: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest
zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 4 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 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 w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i
732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620). 4. Dowód wniesienia wadium należy
załączyć do oferty.
III.2) ZALICZKI
III.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 oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w
sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył: - 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie,



nadbudowie, rozbudowie budynków kubaturowych o wartości nie mniejszej
niż 150 000,00 zł brutto każda. Ocena spełniania tego warunku zostanie
dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX
pkt 2 lit. a), b) SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a), c) SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, która będzie w trakcie budowy pełnić funkcję
kierownika budowy. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na
podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a),
c) SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) SIWZ

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;



wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 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;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a)pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów; W celu oceny, czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia, oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: - zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakter stosunku, jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał b) pełnomocnictwo

określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a
umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma
dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c)pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców
występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez
notariusza
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 - Termin wykonania zamówienia - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
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
1)zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych,
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) koniecznością
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, Przedmiarze lub Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
b)koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, c)zmian w zakresie
podwykonawstwa. 2) Zmiany osób, o których mowa w § 11 umowy - z powodu ich choroby,
śmierci, utraty wymaganych uprawnień, rozwiązania stosunku pracy lub decyzji osób
przełożonych, na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami i
kwalifikacjami określonymi w SIWZ. 2. Zakazuje się wprowadzenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez uprzedniego uzyskania pisemnej
zgody Zamawiającego. 3. Zmiana umowy nastąpi z inicjatywy Zamawiającego lub
Wykonawcy, w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie zmiany. 4. Podstawą do
sporządzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robót dodatkowych
będzie protokół konieczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.piorin.gov.pl/kielce
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach ul. Wapiennikowa 21A 25-112 Kielce
Pokój nr 19.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Kielcach ul. Wapiennikowa 21A 25-112 Kielce Sekretariat, pokój nr 111.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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

