
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mops.szczecinek.pl

Szczecinek: Przebudowa budynku biurowego na budynek administracji
publicznej - oddział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku

wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych
Numer ogłoszenia: 96291 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016

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: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, woj.
zachodniopomorskie, tel. 94 37 280 00, faks 94 37 280 02.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.szczecinek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku biurowego na budynek
administracji publicznej - oddział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku wraz z wykonaniem
urządzeń budowlanych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie i oddanie zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku biurowego na
budynek administracji publicznej - oddział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku wraz z
wykonaniem urządzeń budowlanych oraz usunięcie wad, stwierdzonych w tracie wykonywania robót
budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości, która będzie mogła spełniać funkcję
gospodarczą lub techniczną w zakresie: 1.1 Branża architektoniczna wg PA-B, 1.2 Branża konstrukcyjno -
budowlana wg PA-B, 1.3 Branża sanitarna wg PA-B, 1.4 Branża elektroenergetyczna i teletechniczna wg PA-B,
1.5 Suplement do opisu technicznego - PA-B, 1.6 Karty techniczne - PA-B, 1.7 Uzyskanie w imieniu
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
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Budowlanego w Szczecinku..
II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.26.27.00-8, 45.31.23.10-3.
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: Zakończenie: 04.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 5 000,00 zł
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

Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert co najmniej 1 roboty budowlanej
polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej,
wielorodzinnego budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego o wartości nie
mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, poświadczonych, że roboty zostały wykonane w sposób należyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadanie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

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:
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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;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia.

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;

nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  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)
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1.Wypełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu); 2.Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie
pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika;
3.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do niej
(wzór w załączeniu); 4.Oryginał dokumentu wniesienia wadium lub kopia przelewu bankowego; 5.Wykaz nazw
(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,
którzy będą osobiście wykonywali kluczowe części zamówienia; 6.Kosztorys ofertowy uproszczony - zalecany.

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.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót co najmniej o
okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: 1)wystąpienia konieczności udzielenia
Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy, 2)wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych (w tym istotne wady
dokumentacji), zamiennych lub zaniechanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
3)wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w
dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających
wpływ na termin wykonania robót, 4)wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii
realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez zmianę sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu
zakończenia robót w przypadku: 1)zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego spowodowanych w
szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub nowszej technologii
wykonania robót umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. 2)konieczności zrealizowania jakiejkolwiek
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części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji. 3)wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 4)wystąpienia
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w
szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych. 5)konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych. 6)wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mops.szczecinek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szczecinku, adres: Wiejska 4, 78-400 Szczecinek.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2016
godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, I piętro, pokój nr 41,
ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 03.08.2016.
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
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