Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.12wog.wp.mil.pl
Toruń: REMONT BUDYNKU NR 118 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. OKÓLNEJ 37 W TORUNIU
Nr referencyjny P/17/IW/16
Numer ogłoszenia: 38865 - 2016; data zamieszczenia: 12.04.2016
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: Jednostka Wojskowa 4620 , ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 653 36 94,
faks 56 653 36 60.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.12wog.wp.mil.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: REMONT BUDYNKU NR 118 NA TERENIE KOMPLEKSU
WOJSKOWEGO PRZY UL. OKÓLNEJ 37 W TORUNIU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku nr
118 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 37 w Toruniu. 2. Celem zadania jest wykonanie m. innymi: 2.1. Roboty
demontażowe i rozbiórkowe; 2.2. Wykucie z muru ościeżnic lub krat drzwiowych/ okiennych; 2.3. Demontaż drzwi z PCV; 2.4.
Wykucie otworów dla otworów drzwiowych i okiennych; 2.5. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, posadzki z
tworzyw sztucznych; 2.6. Roboty montażowe stolarki drzwiowej PCV oraz ścianek systemowych WC; 2.7. Wykonanie schodów
zewnętrznych wraz z balustradami ze stali kwasoodpornej; 2.8. Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku; 2.9.
Izolacja dachu cieplna z płyt styropianowych; 2.10. Pokrycie dachów papą zgrzewalną; 2.11. Docieplenie i pokrycie wyprawami
elewacyjnymi ścian pełnych z otworami; 2.12. Wykonanie krawężników i chodników z betonowej kostki brukowej; 2.13. Dostawa
i montaż garaży blaszanych; 2.14. Roboty sanitarne; 2.15. Dostawa i montaż klimatyzatorów; 2.16. Roboty elektryczne. 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz
projekt umowy. 4. Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych (lecz o parametrach nie
gorszych) do wymienionych w przedmiarach robót i ST. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do
opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. 5. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako kosztorysowe, a wysokość wynagrodzenia będzie
ustalona na podstawie złożonej przez niego oferty..
II.1.5)
V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, tj. robót budowlanych w
zakresie określonym w przedmiarze robót
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.23.24.60-4, 45.11.13.00-1.
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: Rozpoczęcie: 04.05.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium w wysokości: 7 500,00 zł.
(słownie: siedem tysięcy pięcset złotych). 2. Wadium można wnieść w formie i na zasadach zgodnych z art. 45 Ustawy. 3.
Wadium wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP 42 1010 1078 0104 3213 9120 0000.
Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota wadium była na koncie Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium do postępowania P/17/IW/16. 4. Wadium wnoszone w innej formie
niż pieniężna należy zdeponować w Kancelarii Jawnej 12 WOG, bud. nr 97, pokój nr 11, w godz. od 700 do 1400 w dniach od
poniedziałku do piątku, nie później niż w terminie składania ofert. Wniesione wadium należy opisać jak tytuł przelewu w pkt 3,
dostarczyć w odrębnej kopercie niż oferta. Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty.
5. Wadium wniesione w inne formie niż w pieniądzu musi posiadać zapisy o bezwarunkowym, nieodwołalnym zobowiązaniu
wypłaty całej kwoty zabezpieczenia oferty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez żadnych warunków i zastrzeżeń.
6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (gwarancje) musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym
Strona 1 z 4

Wykonawca jest związany ofertą i powinno zawierać następujące elementy: 6.1. bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy
ubezpieczającej do zapłaty sumy wadium na wezwanie Zamawiającego, 6.2. informację dotyczącą postępowania stanowiącego
przyczynę wystawienia gwarancji, 6.3. wskazanie sumy gwarancyjnej, 6.4. wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta
gwarancji, 6.5. wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, 6.6. określenie terminu ważności gwarancji. 7. Wadium
wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (Poręczenia ), muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące
elementy: 7.1. wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) dokonuje
poręczenia, 7.2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 7.3. kwoty, do wysokości której bank poręczyciel lub podmioty o których mowa art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) będą zobowiązane, 7.4. wskazanie terminu, z którego
upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8. Wykonawca
zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę jedną z form wadium na cały okres związania ofertą. 9. Wykonawca, którego oferta nie
będzie zabezpieczona wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2
Ustawy. 10. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
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 odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku
ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych
oraz wykonał minimum jedną robotę o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, wykonane w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie,
potwierdzone dowodami, że zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i
odpowiednich dokumentów

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku
ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą (osobami posiadającymi) uprawnienia budowlane do
kierowania przedmiotowymi robotami budowlanymi, wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, tj. zrzeszonych w
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, na każdą funkcję wymienioną poniżej: a) co najmniej jedna
osoba na stanowisko kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane wydane na podstawie
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. b) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych, wydane na podstawie
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, przynależąca do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada rachunek bankowy lub w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej potwierdzający wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 zł. Spełnienie warunku ocenione
zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów
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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
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wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
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;
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:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie 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;
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;
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.4.3) 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.4.4) 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 - 90
2 - termin realizacji - 10
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
1. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: 1.1. wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć
zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które
zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było
przewidzieć i którym ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać; 1.2. działania osób trzecich
albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy w terminie lub
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mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót; 1.3. konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań,
ekspertyz, analiz itp.; 1.4. ujawnienia w trakcie robót urządzeń, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja
nie wynika z dokumentacji robót; 1.5. konieczności wykonania zamówień dodatkowych; 1.6. wstrzymania robót lub przerw w
pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 1.7. nieterminowego przekazania terenu budowy przez
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku:
2.1. konieczności wykonania robót zamiennych; 2.2. konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów
uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP i innych; 2.3. ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia istotnych
lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego zmian w dokumentacji robót. 3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny
podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku: 3.1. zmiany (zmniejszenia) zakresu zamówienia, wynikającej z wprowadzenia
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego zmian w dokumentacji robót; 3.2. konieczności wykonania robót
zamiennych; 3.3. zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikającego z rzeczywistych obmiarów. 4. Inne zmiany: 4.1.
zmiany adresu firmy, w przypadku poinformowania Zamawiającego o zaistniałej zmianie; 4.2. zmiany osób funkcyjnych
wyznaczonych do: kierowania robotami, nadzorowania robót, współdziałania przy realizacji umowy; 4.3. zmiany
podwykonawców w przypadku: wprowadzenia podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany zakresu prac
wykonywanych przez podwykonawcę. 5. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 6. Podstawą aneksu do umowy będzie Protokół
konieczności i/lub wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zaakceptowany przez drugą stronę umowy, określający przyczyny
zmiany i potwierdzający wystąpienie okoliczności wymienionych w pkt 3, który będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego
umowę. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.12wog.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
(12 WOG), 87-100 Toruń ul. Okólna 37.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 10:30,
miejsce: 12 WOG, 87-100 Toruń ul. Okólna 37 w Kancelarii Jawnej w bud. nr 97 pok. nr 11, w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
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
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