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

www.snzoz.lublin.pl

Lublin: Monta ż sita pionowego na kanalizacji sanitarnej w Szpital u

Neuropsychiatrycznym w Lublinie

Numer ogłoszenia: 312958 - 2013; data zamieszczenia : 05.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.snzoz.lublin.pl

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Montaż sita pionowego na kanalizacji sanitarnej w

Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą Montaż sita pionowego w Szpitala Neuropsychiatrycznego w

Lublinie zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, na zasadzie

zaprojektuj i wybuduj.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.32.00.00-7, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3,

45.31.11.00-1, 45.33.00.00-9, 45.23.13.00-8, 45.23.21.52-2, 45.23.24.00-6, 45.23.24.21-9, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenia

oferty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej

dwóch robót budowlanych polegających na budowie instalacji oczyszczalni ścieków wraz z budową

sita pionowego, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości brutto nie mniejszej

niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, 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, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy dysponują potencjałem w osobach: 1. Kierownika

budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane bez

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane

na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.

1118 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.)

lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów do

kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w

rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów. 2. Kierownika robót z minimum 5 letnim

doświadczeniem zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
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robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów do kierowania robotami budowlanymi w zakresie

odpowiadającym specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów. 3. Projektanta z minimum 3

letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.10.243.1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do zaprojektowania robót objętych

przedmiotem zamówienia. 4.Projektanta z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym,

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.10.243.1623 ze zm.) oraz

rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

uprawniające do zaprojektowania robót objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający, określając

wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające

im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo

Budowlane (tekst jedn. Dz.U.10.243.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z 2008 r. nr 63, poz. 394).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
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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;

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;
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nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

Ponadto do oferty należy dołączyć: 1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz). 2.Dokumenty potwierdzające, że osoby

podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie

wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii

poświadczonej notarialnie). 3.Harmonogram rzeczowo-finansowy.

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku: 1) zmiany

stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem prac i robót do których mają

zastosowanie zmienione przepisy, 2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego

pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 3) w przypadku aktualizacji rozwiązań

mających zastosowanie w realizacji niniejszej umowy ze względu na postęp technologiczny; zmiana nie może

spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 4) wprowadzenia możliwości rozliczania częściowego

wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że wysokość wynagrodzenia wypłaconego na podstawie faktur

częściowych nie będzie przekraczać 90 % wynagrodzenia Wykonawcy. 2.Zamawiający przewiduje możliwość

dokonania zmiany terminu wykonania umowy przewidzianego § 4 ust. 1 projektu umowy w przypadku: 1)

określonym w ust. 2 pkt. 2 i 3 projektu umowy - odpowiednio do tego, jaki wpływ na zachowanie terminu mają
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okoliczności opisane w tych postanowieniach umowy, 2) zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy

umowy uniemożliwiających zachowanie terminu jej wykonania - odpowiednio do tego, jaki wpływ na termin

wykonania umowy będą miały te okoliczności, w przypadku, gdy jest dopuszczalne z punktu widzenia umowy o

finansowanie inwestycji, 3) zaistnienia okoliczności mających związek z finansowaniem inwestycji

uzasadniających przedłużenie terminu. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminów

częściowych wykonania umowy w przypadku, gdy w trakcie realizacji inwestycji okaże się to uzasadnione i nie

będzie miało wpływu na zachowanie terminu określonego w § 2 ust. 4 pkt. 2 projektu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.snzoz.lublin.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  ul. Abramowicka 2 20-442

Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.08.2013

godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ ul.

Abramowicka 2 20-442 Lublin.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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