Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.12wog.pl

Toruń: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 70 NA TERENIE
KOMPLEKSU PRZY UL. DWORCOWEJ 56 W INOWROCŁAWIU
Nr Referencyjny P/27/IW/12
Numer ogłoszenia: 220003 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4620 , ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. 56 653 36 94, faks 56 653 36 60.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.12wog.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 POMIESZCZEŃ W
BUDYNKU NR 70 NA TERENIE KOMPLEKSU PRZY UL. DWORCOWEJ 56 W INOWROCŁAWIU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 70 NA TERENIE KOMPLEKSU
PRZY UL. DWORCOWEJ 56 W INOWROCŁAWIU. 2. Remont obejmować będzie m.in.: 2.1.
Rozebranie okien z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji; 2.2. Okładanie
(szpałdowanie) ścian i słupów cegłami; 2.3. Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach i słupów
płaskich i powierzchni poziomych (balkony i loggie) wyk. Ręcznie; 2.4. MontaŜ okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV; 2.5. Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach; 2.6. Malowanie dwukrotne farbami olejnymi rur i grzejników, farbami
emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; 2.7. Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30; 2.8. Rozebranie rynien z blachy, zamontowanie rynien dachowych półokrągłych z blachy
ocynkowanej; 2.9. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną; 2.10. MontaŜ z podłączeniem opraw
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem. 3. Miejsce realizacji: budynek nr 70 na terenie
kompleksu przy ul. Dworcowej 56, Inowrocław. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 do SIWZ), przedmiar
robót (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.22-6, 45.32.40.00-4, 45.42.11.32-8,
45.26.13.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 07.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium moŜna
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 naleŜy wpisać: Wadium do postępowania (wpisać nr referencyjny). 4. Wadium wnoszone w innej formie niŜ pienięŜna naleŜy zdeponować w
kasie JW 4620, bud. nr 98, pokój nr 3, w godz. od 700 do 1400 w dniach od poniedziałku do piątku,
nie później niŜ w terminie składania ofert. Wniesione wadium naleŜy opisać jak tytuł przelewu w pkt
2. Wadium wniesione w inne formie niŜ w pieniądzu musi posiadać zapisy o bezwarunkowym,
nieodwołalnym zobowiązaniu wypłaty całej kwoty zabezpieczenia oferty, na pierwsze pisemne
Ŝądanie Zamawiającego, bez Ŝadnych warunków i zastrzeŜeń. 5. Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć ofertę jedną z form wadium na cały okres związania ofertą. 6. Wykonawca, którego
oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach
określonych w art. 46 Ustawy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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 Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - według wzoru
stanowiącego załącznik do formularza oferty. Wykaz powinien potwierdzać spełnianie
warunku, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ. Do wykazu naleŜy
załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wskazane w wykazie roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykaz osób, które będą pełnić funkcję kierownika budowy wraz z informacją na temat
kwalifikacji zawodowych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do
dysponowania kierownikiem oraz oświadczeniem, Ŝe wskazana osoba posiada
wymagane uprawnienia budowlane. Wykaz powinien potwierdzać spełnianie warunku,
o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.3 ppkt 1.3.2 SIWZ
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŜ 100
000,00 zł. brutto
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
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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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty 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 dla wykonania zamówienia, a takŜe
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe
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, naleŜy przedłoŜyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• 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 - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 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 potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
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części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. zmiany wynagrodzenia: w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT, w przypadku wyłączeń
obiektów z uŜytkowania bądź przekazania ich w inny zarząd lub poza wojsko, 2. zmiany numeru
konta, adresu firmy: w przypadku poinformowania Zamawiającego pisemnie o zaistniałej zmianie.
3. zmiany osób funkcyjnych: kierownik robót (po pisemnym poinformowaniu o zaistniałej zmianie),
inspektora nadzoru. 4. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeŜeli dochowanie terminu
określonego w umowie jest niemoŜliwe z uwagi na siłę wyŜszą lub inne okoliczności niezaleŜne od
Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu naleŜytej staranności nie był w stanie
uniknąć lub przewidzieć w tym dotyczące niesprzyjających warunków atmosferycznych, jak
równieŜ inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez
osoby trzecie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.12wog.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: JEDNOSTKA
WOJSKOWA Nr 4620 87 - 100 Toruń ul. Okólna 37.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.11.2012 godzina 09:30, miejsce: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4620 87 - 100 Toruń ul. Okólna
37, w Kancelarii Jawnej w bud. nr 97 pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do
15.00 lub przesłać pocztą.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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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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