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

Puławy: Modernizacja instalacji do inaktywacji wirusa pryszczycy
Numer ogłoszenia: 102871 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut
Badawczy , Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8893000, faks 081
8862595.


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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo - rozwojowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja instalacji do
inaktywacji wirusa pryszczycy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest modernizacja instalacji do inaktywacji wirusa pryszczycy według projektu
firmy Predom p.n. Przebudowa fragmentu budynku, remontu instalacji kanalizacji sanitarnej i
technologicznej oraz nowych przyłączy dla budynku PIB Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej
Woli z podziałem na etapy: Etap I - przebudowa części budynku laboratoryjnego Zakładu
Pryszczycy dla potrzeb modernizacji instalacji do inaktywacji wirusa pryszczycy Etap II remont instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej Etap III - przyłącza kanalizacji
sanitarnej i technologicznej do sieci zakładowych oraz przyłącze kanalizacji kablowej.
Miejsce realizacji: Zakład Pryszczycy w zduńskiej woli, ul. Wodna 7. Działka nr ewid.
330/3..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.40.00-0, 45.11.10.00-8, 45.26.10.00-4,
45.32.10.00-3, 45.43.20.00-4, 45.11.00.00-4, 45.45.30.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.20.00-0,
45.31.40.00-1, 45.31.60.00-5, 45.31.70.00-2, 48.15.10.00-1, 45.33.10.00-6, 45.25.20.00-8,
45.33.20.00-3.
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:
20.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 25.000,00 zł.
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
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował min. 2 obiekty lub instalacje sanitarne o wartości
robót nie mniejszej niż 1 000 000 złotych brutto na każdy obiekt, typu:
szpitale, laboratoria działające w obrębie diagnostyki weterynaryjnej lub
medycznej, laboratoria przemysłu farmaceutycznego, przemysłu chemicznego
lub pokrewne, w których wdrożono przynajmniej jeden algorytm
komputerowego systemu zarządzania obiektem (system monitorowania
instalacji technicznych, automatyka i sterowanie instalacjami technicznymi)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje personelem o następujących
uprawnieniach: a) Kierownik Budowy - ma posiadać uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, b) Kierownik Robót Sanitarnych - ma posiadać
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c) Kierownik
Robót Elektrycznych - ma posiadać uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Dopuszcza
się spełnienie przez personel powyższych wymagań łącznie (np. przez dwie
osoby na odpowiednie stanowisko posiadające odrębnie uprawnienia dla sieci
zewnętrznych i instalacji). Wymieniony personel musi należeć do
odpowiednich izb samorządu zawodowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

- posiadania opłaconej polisy o wartości minimum 1 mln zł , a w przypadku jej
braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia - informacji z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej, że Wykonawca posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500.000,00 zł. -

ponadto Zamawiający po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą, wymaga
przedstawienia umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy na czas
trwania kontraktu budowlanego, tj. od daty przejęcia budowy do dnia odbioru
końcowego.
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;



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;



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;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 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;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.3.2)


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy 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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie wymagane
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
Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian w treści umowy:
1) zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: a)
na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą
być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót; dopuszcza się je tylko
w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a wykonawca nie będzie żądał zwiększenia
wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami; projekt wymaga
zatwierdzenia przez nadzór autorski/projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i
akceptacji Zamawiającego; powyższe zmiany nie mogą zmieniać terminu zakończenia robót,
b) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powodowałoby wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy, dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej bez zmiany terminu zakończenia robót i wynagrodzenia, 2)
zmianie terminu zakończenia zamówienia: a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi- w
przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od
warunków określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i
uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz
dokonywania odbiorów, b)spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem
wykopalisk i odkryć archeologicznych oraz o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem
niewybuchów, niewypałów uniemożliwiających prowadzenie robót, wszystkie przedmioty o
znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczna wartość odkryte na terenie budowy,
będą przekazane pod opiekę konserwatora zabytków; Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy
znaleziska przez osobami trzecimi; Wykonawca niezwłocznie powiadomi inspektora nadzoru

o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu
postępowania, 3) zmianie osobowej: zmiana osób przy pomocy, których wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub zmiana- za zgodą Zamawiającego, podwykonawców nie wskazanych w
ofercie; zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy
zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i
siwz, 4) zmiana zakresu rzeczowego do powierzenia podwykonawcom, 5) zmianie
spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia , którego strony nie mogły
przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, które
uniemożliwia Wykonawcy wykonania w części lub w całości jego zobowiązań; jeżeli
wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to inspektor nadzoru zaświadczy,
że wykonanie umowy jest niemożliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci jedynie
wynagrodzenie za wykonane roboty; 6) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego pod
warunkiem że ostateczne terminy poszczególnych etapów pozostaną bez zmian,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.piwet.pulawy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
przetargi@piwet.pulawy.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 21.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria PIWet-PIB w Puławach, Al.
Partyzantów 57.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
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

