Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.soswndg.pl/
Nowy Dwór Gdański: Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Etap Ia
Numer ogłoszenia: 320478 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015
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: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim , ul.
Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie, tel. 55 247 23 21, faks 55 247 23 21.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.soswndg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Etap Ia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Główne rodzaje prac, objęte
projektem budowlanym: 1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (ściany, tynki, posadzki); 2) Roboty ziemne i
utylizacja (ok. 340 m3); 3) Roboty demontażowe i montażowe(rurociągi: stalowy i pcv); 4) Prace zbrojeniowe i
betoniarskie (tzw. ślepy pułap). Szczegółowy wykaz prac określa dokumentacja projektowa (Załącznik nr 7 do
SIWZ),.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9.
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: Zakończenie: 30.06.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7.000 zł
(słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium, wniesione w każdej formie, musi obejmować okres związania
ofertą, to jest 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących
formach: 1) pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego), 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
SOSW.261.1.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim Strona 9 z 28 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na konto depozytowe
zamawiającego: ŻBS w Nowym Dworze Gdańskim, Nr konta 45 8306 0003 0000 3968 2000 0050 3. Wadium
wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy przekazać zamawiającemu w osobnej kopercie. 4. Termin
wniesienia wadium w każdej formie: do dnia 11.12.2015 r. do godziny 1200. 5. W przypadku wniesienia
wadium w formie pieniądza za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku
zamawiającego. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,
zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nie leżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
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 Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie wykazu robót budowlanych (załącznik
nr 5 do SIWZ), jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. prace ogólnobudowlane o wartości nie mniejszej niż
300 tys. zł brutto każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne
ubezpieczenie OC, działalności którą wykonawca prowadzi -dotyczy to także wykonawców
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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;
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;
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 - 98
2 - Okres gwarancji - 2
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
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1. Zmiana
kwoty wynagrodzenia z tytułu; 1) ustawowej zmiany podatku VAT, 2) w przypadku zmiany albo wprowadzenia
nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego, 3) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót, 4) w przypadku wykonania robót dodatkowych lub
zamiennych, 5) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub
Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 2. Zmiana terminu
wykonania z tytułu: 1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego, 2) zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 3) w
przypadku wystąpienia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj i zakres uniemożliwiają
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 4) zaistnienia okoliczności siły wyższej, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa, wojna), 5) stwierdzenia
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy w związku ze
stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy istotnych braków w dokumentacji projektowej, pomyłek lub błędów.
3. Inne zmiany: 1) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych
w § 8 umowy, w przypadku gdy wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie
zgodnym z SIWZ, 2) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy wykonawca oświadczył, iż wykona
umowę osobiście w zakresie SIWZ, 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.soswndg.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 52 82-100 Nowy Dwór
Gdański.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015
godzina 12:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze
Gdańskim ul. Warszawska 52 82-100 Nowy Dwór Gdański.
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

