
Puławy: Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych branży: -

instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacji, sanitarnej i co, - elektrycznej,

- budowlano - architektonicznej

Numer ogłoszenia: 271273 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nawozów Sztucznych , Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy,

woj. lubelskie, tel. 81 473 14 00, faks 81 473 14 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych

branży: - instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacji, sanitarnej i co, - elektrycznej, - budowlano - architektonicznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

projektów z branży budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej, architektonicznej szatni w istniejącym budynku H80

zgodnie z opracowaną koncepcją Koncepcja szatni w budynku H80 w części magazynowej na I piętrze,

przeznaczonej dla pracowników obsługi uniwersalnej instalacji ekstrakcji i instalacji ekstrakcji chmielowej. Na

przedmiot zamówienia składa się: I. Wykonanie projektu budowlanego posiadającego niezbędne dokumenty i

opracowania pozwalające uzyskać przez inwestora pozwolenia na budowę. II. Wykonanie projektu wykonawczego w

trzech osobnych opracowania: 1) Projekt budowlano - architektoniczny, 2) Projekt instalacji elektrycznej, 3) Projekt

instalacji, wentylacji, sanitarnej i c.o. III. Prowadzenie nadzoru autorskiego. IV. Wykonanie projektów

powykonawczych. Projekty wykonawcze powinny zawierać: a) projekty poszczególnych branż, b) kosztorysy

inwestorskie, c) przedmiary robót, d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, e) specyfikacje i opis

techniczny zastosowanych materiałów wykończeniowych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, W

projektach dodatkowo należy uwzględnić: - Doprojektowanie dodatkowej toalety w części socjalnej w ciągu czystym.

- Zaprojektować wydzielenie pionu komunikacyjnego parteru i I piętra budynku ograniczającego poruszanie się osób

pomiędzy pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi. - Uwzględnić konieczność obniżenia trasy kablowej

zlokalizowanej na ścianie pomiędzy projektowaną szatnią a częścią produkcyjną. - Uwzględnić zaprojektowanie

dodatkowego węzła cieplnego zapewniającego zwiększenia zapotrzebowanie na ciepło w nowoprojektowanych

szatniach. Projekty powinny zostać przekazane inwestorowi w postaci drukowanej w ilości 5 egz. oraz elektronicznej

w formacie *.pdf nagrane na płycie CD w ilości 2 egz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

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: 56.

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



III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli wykonawca działa krócej, w

tym okresie) wykonał należycie co najmniej po 2 projekty wykonawcze w każdej z

następujących branż: a)instalacyjnej w zakresie wentylacji, sanitarnej i co. o wartości co

najmniej 8.000,00 PLN netto każdy, b)elektrycznej o wartości co najmniej 8.000 PLN netto

każdy, c)architektoniczno - budowlanej o wartości co najmniej 8.000 PLN netto każdy z

podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te

zostały wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje

lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

doświadczenie i wykształcenie do należytego wykonania zamówienia, niezależnie od rodzaju

podstawy do dysponowania nimi, w zakresie: - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane

bez ograniczeń do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - 1 osoba

posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży elektrycznej

w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, - 1 osoba posiadające uprawnienia budowlane

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, - 1 osoba posiadająca uprawnienia

budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 35.000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy

złotych).

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

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;



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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów,

zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  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;

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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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 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 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;

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 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

2. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 2.1. zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz

wynagrodzenia brutto określonych w Artykule 11, odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę, 2.2.

terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: a) następstwem okoliczności leżących po

stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia prac lub przeszkodami dającymi się przypisać

Zamawiającemu, b) koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego lub czynności powiązanych z niniejszą

umową. 2.3. osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że osoby zaproponowane

będą posiadały co najmniej takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w ofercie. 3. Strony zmienią treść umowy w

zakresie dopuszczalnych zmian w sposób następujący: ad. 2.2.a) - termin realizacji umowy zostanie zmieniony o

czas zaistniałej okoliczności, ad.2.2.b) - termin realizacji umowy zostanie zmieniony o czas potrzebny do wykonania

zamówienia dodatkowego lub czynności powiązanych z niniejszą umową, ad.2.3. - osoby wskazane w umowie do

koordynacji i realizacji będą zastąpione innymi osobami o niezbędnych kwalifikacjach do prowadzenia koordynacji i

realizacji, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn osoby dotychczas wskazane nie mogą wykonywać powierzonych czynności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.ins.pulawy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Nawozów Sztucznych Al.

Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-100 Puławy Budynek G35, pokój 201.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina

10:45, miejsce: Instytut Nawozów Sztucznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-100 Puławy Budynek E40,

Kancelaria.

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


