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

Bydgoszcz: Remont budynku administracyjnego przy ul. Markwarta 7 w Bydgoszczy na
potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Numer ogłoszenia: 470416 - 2012; data zamieszczenia: 24.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Produkcyjna 13,
85-790 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3230413, faks 052 3230413.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku
administracyjnego przy ul. Markwarta 7 w Bydgoszczy na potrzeby Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia remont kapitalny budynku administracyjnego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zgodnie z projektem technicznym, przedmiarami
robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.21.00-8, 45.33.00.00-9,
45.31.00.00-3, 44.00.00.00-0, 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: Okres w
dniach: 50.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 30
000,00 zł płatne w kasie WSPR w Bydgoszczy przy ul. Produkcyjnej 13 lub na konto
Zamawiającego: Kredyt Bank S.A. 63 1500 1360 1213 6007 6569 0000 z dopiskiem Wadium
- Markwarta 7
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
o Ocena spełniania warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zostanie
dokonana: wg formuły spełnia-nie spełnia , tj. na podstawie analizy

załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
wymienionych w pkt. 1.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o posiadania wiedzy i doświadczenia zał. 3a do SIWZ
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o posiadania odpowiedniego potencjału technicznego raz kadrowego, tj.
zatrudniania na umowę o pracę w okresie ostatnich 3 lat (lub jeśli okres
działalności jest krótszy to w tym okresie) minimum 30 osób, zał. nr 7 do
SIWZ
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. kierownika lub
kierowników budowy z pełnymi uprawnieniami branży sanitarnej,
elektrycznej, ogólnobudowlanej, wentylacji i klimatyzacji.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zadania ze
środków własnych, tj. wykazania się kwotą 1 000 000,00 zł w gotówce lub
gwarancjach bankowych, lub ewentualnie posiadać zdolność kredytową w
wysokości minimum 1 000 000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej
ww. oświadczenia/zaświadczenia składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną.
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:
 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
 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
ubezpieczenie 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.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
Stronom przysługuje zmiana umowy za pomocą aneksu jedynie w niżej wymienionych
przypadkach: Zmiany prawa w zakresie wywierającym wpływ na treść umowy; Zmiany
terminu wykonania umowy w przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy
wywołanej ważnymi zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisania
umowy, o czas nie dłuższy niż przyczyna skutkująca koniecznością wydłużenia terminu. W
przypadku zlecenia dodatkowych robót, ich wartość nie może przekroczyć 20% wartości
umowy. Zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, Zmiany zakresu przedmiotu
umowy: do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres,
ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy o ograniczeniu prac wymaga
zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W
związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. Zamawiający
dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną i
przedmiarami. Wartość robót zaniechanych będzie określana przez Zamawiającego na
podstawie ceny cząstkowej przypisanej do zaniechanej części robót w ofercie Wykonawcy, a
jeśli to nie będzie możliwe na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta
Bydgoszczy wg stawek SEKOCENBUD. Zmiany osób uczestniczących w realizacji
zamówienia, a wymienionych przez Wykonawcę w załączniku do SIWZ Wykaz osób - kadry
. Zmiana dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.pogotowie.bydgoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Produkcyjna 13 85-790 Bydgoszcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 07.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul.
Produkcyjna 13 85-790 Bydgoszcz.
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

