Gdańsk: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POW NFZ PRZY UL.
MARYNARKI POLSKIEJ 148 W GDAŃSKU
Numer ogłoszenia: 285259 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki , ul. Marynarki Polskiej 148,
80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 7512500, faks 058 7512516.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-gdansk.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 POW NFZ
PRZY UL. MARYNARKI POLSKIEJ 148 W GDAŃSKU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont
pomieszczeń nr 2,5,6,8,9,10,11,12 wraz z korytarzem na poziomie - 1 w budynku POW NFZ w Gdańsku (budynek
A), ul. Marynarki Polskiej 148, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz ze
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, tj.: - projekt budowlany - rzut piwnicy służący jako materiał
informacyjny dotyczący niektórych pomieszczeń przeznaczonych do remontu - załączony do SIWZ; - specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót - załączona do SIWZ; - przedmiar robót - załączony do SIWZ. 3. Kod i nazwa
zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7- roboty remontowe i renowacyjne. 4.
Przedmiar robót budowlanych stanowi materiał pomocniczy do obliczenia ceny. Wszędzie tam, gdzie w
przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. Uwaga: 1. Z uwagi na konieczność wykonania robót w funkcjonującym obiekcie
wykonanie prac musi się odbywać w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia pracy. 2.
Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do
sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu robót. 3. Wykonawca jest zobowiązany do
udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od dnia podpisania protokołu bezusterkowego
odbioru końcowego robót. Wizja lokalna terenu robót Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu
robót i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty
dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że zrealizował co najmniej dwa zamówienia, których
przedmiotem były roboty budowlane remontowe, o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda,
zrealizowane (zakończone), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełniania warunków zostanie
dokonana według formuły spełnia-nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w pkt 6 Specyfikacji. Nie wykazanie spełniania

III.4)

warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
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 jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
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, jeżeli 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 niż 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
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
III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2
ust. 2 o maksymalnie 10 dni, w przypadku gdy: 1) z przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie Wykonawcy
nie będzie możliwe wykonanie przedmiotu umowy w terminie, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że
nastąpiły obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia okoliczności mające wpływ na termin wykonania umowy, a
nie leżące po stronie Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uzasadniające
przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) okoliczności siły wyższej uniemożliwią którejkolwiek ze
Stron chwilowe wykonanie zobowiązań umownych, z uwzględnieniem postanowień § 11 ust. 3, 3) działania osób
trzecich uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek
ze stron. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane tylko na pisemny wniosek Wykonawcy. 4.
Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga: 1) zgodnej woli stron, 2) zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nfz-gdansk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowy Fundusz Zdrowia
Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk , pok. 104 I piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2011
godzina 10:00, miejsce: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku, przy ul.
Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, lada podawcza - parter, na prawo od głównego wejścia..
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

