Wejherowo: Budowa instalacji elektrycznej dla iluminacji świetlnej budynku Pałacu
Przebendowskich w Wejherowie
Numer ogłoszenia: 140035 - 2015; data zamieszczenia: 23.09.2015
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: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej , ul.
Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6722566, faks 058 6722956 w. 13.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.wejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa instalacji elektrycznej
dla iluminacji świetlnej budynku Pałacu Przebendowskich w Wejherowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: - ręczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli, - nasypanie warstwy
piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4, - ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do
140 mm, - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi
dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm, - wykonanie przewiertów mechanicznych dla rur o śr.
do 125 mm pod obiektami, - układanie uziomów w rowach kablowych i zabezpieczenie folią,
- zarobienie na sucho końcówek kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do
1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, - ułożenie prefabrykowanych fundamentów
betonowych w wykopie o objętości do 0.4 m3 pod rozdzielnice i zabezpieczenie podziemnej
części fundamentu, - montaż urządzenia rozdzielczych na fundamencie prefabrykowanym, fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o objętość fundamentu w wykopie
do 0,25 m3, - mocowanie uchwytami projektorów na ściągach i konstrukcjach, - układanie
przewodów z wciąganiem do rur osłonowych, - montaż tablic wnękowych bezpiecznikowych,
- roboty agrotechniczne ,wykonanie trawników..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:




Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
w zakresie robót tego samego rodzaju do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 31.50.00.00-1, 31.31.10.00-9,
45.31.11.00-1.
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: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium 5000,00
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



o spełnia, nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o spełnia, nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia, nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

spełnia, nie spełnia

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 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;



określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach
budowlanych
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu zewnętrznej instalacji
elektrycznej oświetlenia budynku. Wartość brutto wymaganych robót powinna
wynosić co najmniej 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).;



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;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;



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;



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.4.4) 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 80
2 - termin płatności - 20

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
gdy okaże się, że z przyczyn technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub
społecznych uzasadniona będzie zmiana lub zastosowanie innego niż pierwotnie
zaprojektowano rozwiązania - w takim wypadku dopuszcza się zmianę materiałów, sposobu
wykonania lub technologii bez zmiany ceny ofertowej, 1) w związku z wystąpieniem
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie
robót - w takim przypadku termin realizacji robót może ulec przedłużeniu o czas niezbędny
na właściwe wykonanie robót, bez zmiany ceny ofertowej, 2) w przypadku wystąpienia
okoliczności nie mających związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającymi
z prowadzonej przez Zamawiającego działalności może zostać przedłużony czas wykonania
robót, bez zmiany ceny ofertowej, 3) w przypadku zmian spowodowanych nieprzewidzianymi
w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne - w takim przypadku czas realizacji
przedmiotu zamówienia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na wykonanie koniecznych
czynności, bez zmiany ceny ofertowej; 4) zmiany obowiązującej stawki VAT - przyjmuje się,

że wynagrodzenie netto wykonawcy nie ulega zmianie natomiast zostanie zmieniona stawka
podatku VAT, a co za tym idzie jego wartość oraz wartość umowy. 5) zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub
uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, b) niedostępności na rynku
materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, c) pojawienia się na rynku materiałów lub
urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu
umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających
uzyskanie lepszej jakości robót, d) pojawienia się nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy
lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, e) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których
nie można było przewidzieć, f) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób
istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania
obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, g)
wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazano w dokumentacji
projektowej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) wystąpienia niebezpieczeństwa
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, i) podjęcia przez osoby trzecie
działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób
przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy, 3)
zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a) podjęcia przez osoby trzecie działań
uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy, b)
rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich
wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 4) Zmiany kierownika
budowy lub robót w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek
Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba (osoby) wskazana do przejęcia obowiązków
kierownika, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej
tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. 5) Zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartości. 6. W przedstawionych w niniejszym paragrafie przypadkach
wystąpienia opóźnień Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia
terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie uzasadnionemu okresowi
przerwy lub postoju. 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.muzeum.wejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200
Wejherowo.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 08.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, pokój nr 21.

