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

Puławy: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu w zakresie
wymiany instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania
w budynku oficyny w zabytkowym zespole pałacowo - parkowym w
Swarzędzu, ul. Poznańska 35, znak sprawy DZ-2501/13783/1790/13
Numer ogłoszenia: 259066 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
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: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu w
zakresie wymiany instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynku oficyny w
zabytkowym zespole pałacowo - parkowym w Swarzędzu, ul. Poznańska 35, znak sprawy DZ-2501/13783/1790/13.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegające na
wykonaniu remontu w zakresie wymiany instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynku
oficyny w zabytkowym zespole pałacowo - parkowym w Swarzędzu, ul. Poznańska 35, znak sprawy DZ-2501/13783
/1790/13.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.32.00.00-6,
45.33.24.00-7, 45.33.11.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
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TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1000 zł
III.2) ZALICZKI
przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
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, Ŝe dysponuje personelem o uprawnieniach: osoba kierująca robotami 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 osoba kierująca lub przynajmniej jedna osoba personelu wykonawcy musi posiadać:
świadectwo kwalifikacyjne (dozorowe) na sieci i instalacje cieplne,świadectwo kwalifikacyjne (dozorowe)
na sieci i urządzenia gazowe; - wykonawca musi wykazać, Ŝe w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował
minimum 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu prac zw. z wymianą instalacji wartości minimum 50
000 zł. netto kaŜdy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający, najpóźniej w dniu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, wymaga przedstawienia
umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy i montaŜu na czas trwania umowy na sumę nie niŜszą niŜ
wartość umowy. - wykonawca musi wykazać się posiadaniem aktualnej opłaconej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej (OC) związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub innego dokumentu
potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności zw. z przedmiotem zamówienia o wartości nie niŜszej niŜ 50.000,00 zł.,
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 naleŜy przedłoŜyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
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wystawione nie wcześniej niŜ 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
10) zobowiązanie wykonawcy, ze w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy na czas trwania kontraktu budowlanego 11) opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku,
innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 12) dowód wniesienia wadium; 13) oświadczenia
Wykonawcy, jaką część zamówienia powierzy Podwykonawcom (o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie przy
udziale podwykonawców); 14) lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt. 5 albo informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy 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: najniŜsza 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
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PzP przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty polegających na: 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 Ŝądał 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;
powyŜsze 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, c)w przypadku, gdy z punktu widzenia
Zamawiającego zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie,
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sporządza on protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty; zmiany techniczne
spowodują zmianę terminu zakończenia zamówienia, 2) zmianie terminu zakończenia zamówienia: a) spowodowanej
warunkami atmosferycznymi- w przypadku wystąpienia klęski Ŝywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od
warunków określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i uniemoŜliwiają
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 uniemoŜliwiających prowadzenie robót, wszystkie przedmioty o znaczeniu
historycznym lub teŜ 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 dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia jeŜeli wystąpią: nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany w
umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania,
materiałów, technologii, lokalizacji wbudowanych urządzeń oraz z miana terminu i wynagrodzenia; 4) 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 (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); zmiana
taka nie wymaga aneksu do umowy i moŜe być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzenia
podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i siwz , 5) zmianie spowodowanej wystąpieniem siły wyŜszej, czyli
zdarzenia , którego strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać,
które uniemoŜliwia Wykonawcy wykonania w części lub w całości jego zobowiązań; jeŜeli wykonanie umowy jest
niemoŜliwe z powodu siły wyŜszej to inspektor nadzoru zaświadczy, Ŝe wykonanie umowy jest niemoŜliwe i wstrzyma
roboty, a Zamawiający zapłaci jedynie wynagrodzenie za wykonane roboty;
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 moŜna uzyskać pod adresem: agata.wawer@piwet.pulawy.pl
aneta.kruk@piwet.pulawy.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2013 godzina
10:00, miejsce: kancelaria PIWet-PIB.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budŜetu 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
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