Łęczna: Prace remontowe budynku usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II
95A związane z połączeniem budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem
Starostwa i przystosowaniem budynku Starostwa dla osób niepełnosprawnych.
ZP.272.4.18.2011
Numer ogłoszenia: 214781 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łęcznej , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010
Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe budynku
usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związane z połączeniem budynku
Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa i przystosowaniem budynku Starostwa
dla osób niepełnosprawnych. ZP.272.4.18.2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace remontowe
budynku usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związane z połączeniem
budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa i przystosowaniem budynku
Starostwa dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót i
charakterystyką zadania, polegające na: 1) II piętro, dotyczy pokoju o nr 216 i 217: a)
wyburzenie istniejącej ściany i położenie nowej ściany (przesunięcie o 1 metr w stosunku do
istniejącej w pomieszczeniu Nr 217 w kierunku p. nr 216 ) II piętra i zmiany funkcji z
pozostałej powierzchni pokoju biurowego nr 217 na korytarz, łączący korytarz II piętra
budynku Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem II piętra budynku (Berlin), b) ułożenie
płytek gresowych w łączniku korytarza, w kolorystyce zgodnej z kolorystyką korytarza, c)
dostosowanie występujących w pokoju nr 217 instalacji do nowej funkcji pomieszczenia. d)
Demontaż okna i zamurowanie powstałej luki, e) Zburzenie ściany pokoju 216 pomiędzy
istniejącym korytarzem a pokojem. 2) I piętro, dotyczy pokoi o nr 117 i 118: a) przesunięciu
w pokoju nr 118 I piętra ściany o ok. 1 metr w stosunku do istniejącej w kierunku pokoju nr
117 (do ościeży drzwi nowego wejścia), b) demontaż okna i zamurowanie powstałej luki, c)
dobudowa ściany w pokoju nr 117 wydzielająca łącznik korytarza, d) przeniesienie
zdemontowanej lady z nowego korytarza do wydzielonego pomieszczenia na istniejącym
korytarzu, e) zmiany funkcji z powstałej powierzchni na korytarz łącznik pomiędzy
korytarzem I piętra budynku Centrum Zarządzania Siecią a korytarzem I piętra budynku

(Berlin), f) ułożenie na powierzchni korytarza - łącznika gresu w kolorystyce zgodnej z
kolorystyką korytarza, g) montaż 2 szt. drzwi wejściowych do pokoju nr 117 i 118 (zamki
klasy C, antywłamaniowe, EI30) z nowo powstałego łącznika korytarza , h) dostosowanie
występujących w pokoju nr 117 i 118, nowego wydzielonego pomieszczenia z istniejącego
korytarza i korytarza - łącznika instalacji do nowej funkcji pomieszczeń, po uzgodnieniu z
Naczelnikiem Wydz. KTD miejsca planowanych punktów zasilających, i) montaż rolety
antywłamaniowej w korytarzu łączniku przy drzwiach p.poż. 3) Parter, dotyczy pokoju Nr 10,
Sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz pokoju socjalnego, sali konferencyjnej oraz pokoju nr
7 i 8: a) wyburzeniu ściany w pomieszczeniu pomiędzy pokojem socjalnym a sanitariatem, b)
wybudowania ścianek działowych w zakresie sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz
pomieszczenia służbowego dla dozorcy. c) położenie glazury na ścianach, na wybudowanych
ściankach, w kolorystyce zgodnej z kolorystyką istniejącej glazury na pozostałych ścianach
oraz uzupełnienie gresu na podłożu, w miejscu demontażu ścian z zgodnej kolorystyce z
istniejącym, d) pomieszczenie dozorcy - wykładzina pcv oraz malowanie farbą emulsyjną, e)
demontaż okna i zamurowanie powstałej luki, f) wyburzenie ściany pomiędzy obecnym
sanitariatem dla niepełnosprawnych a pomieszczeniem nr 10 oraz uzupełnienie ściany
pomiędzy pokojem nr 10 a salą konferencyjną (dotyczy zdemontowanych drzwi wejściowych
sali konferencyjnej, g) zmiany funkcji z powstałej powierzchni pokoju gospodarczego, części
pokoju nr 10 i części sali konferencyjnej na korytarz łącznik łączący korytarz parteru budynku
Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem parteru budynku (Berlin), h) położenie płytek
gresowych na powierzchni korytarza - łącznika, Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45453000-7- prace remontowe i renowacyjne. UWAGA: Prace odbywać się będą na czynnie
funkcjonującym budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z
wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia
podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy - polegających
na wykonaniu robót koniecznych do zakończenia robót a nie ujętych w przedmiarze
robót.. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe
zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach dodatkowych cen nie
wyższych niż ceny zastosowane w zamówieniu podstawowym.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.10.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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
Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania
działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty
budowlane w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania
potencjałem technicznym.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzania dysponowania osobą,
która będzie pełniła funkcję kierownika budowy - posiadającą odpowiednie
uprawnienia zawodowe, poprzez załączenie do oferty kserokopii tych
uprawnień i przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu
zawodowego. Jeżeli osoba ta nie jest pracownikiem Wykonawcy, wymagane
jest załączenie do oferty oświadczenia dyspozycyjności tej osoby na potrzeby
wykonawcy, na okres wykonywania zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca
przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 tys. 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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 koncesję, zezwolenie lub licencję


wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty
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, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, 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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

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.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
brak
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: dalsze zmiany dotyczące stawek podatku VAT, które zostaną wprowadzone w
trakcie obowiązywania umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 24.08.2011 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II
95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
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

