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

Lublin: REMONT I PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNEGO W
BUDYNKU BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W LUBLINIE
Numer ogłoszenia: 97983 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie , ul. Muzyczna 8, 20-620 Lublin, woj.
lubelskie, tel. 081 5340445, faks 081 5340445.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bsa.lub.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I PRZEBUDOWA ZAPLECZA
KUCHENNEGO W BUDYNKU BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W LUBLINIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót budowlano - instalacyjnych, związanych z remontem pomieszczeń zaplecza
kuchennego w budynku Bursy Szkól artystycznych w Lublinie 2. Prace obejmą: 1) Wykonanie robót
ogólnobudowlanych - w tym: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty tynkarskie, instalowanie stolarki
budowlanej wewnętrznej drzwiowej oraz stolarki aluminiowej okiennej podawczej, układanie glazury i
terakoty, roboty malarskie, wywóz i utylizację odpadów. 2) Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w tym: roboty demontażowe, oprzewodowanie, montaż łączników oraz gniazd i opraw punktów
świetlnych, wbudowanie tablic rozdzielczych, pomiary i sprawdzenia. 3) Wykonanie robót instalacyjnych
sanitarnych - w tym: instalacja wod-kan (roboty demontażowe, montaż urządzeń technologicznych,
montaż wodomierza oraz zaworu antyskażeniowego, montaż szafki hydrantowej, roboty izolacyjne,
pomiary i sprawdzenia), instalacja centralnego ogrzewania (roboty demontażowo - montażowe orurowania
i grzejniki, pomiary i sprawdzenia), instalacja wentylacji mechanicznej wywiewno - nawiewnej (roboty
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demontażowe i montażowe, montaż okapów wentylacyjnych, montaż wentylatorów dachowych, pomiary i
sprawdzenia), instalacja gazowa (roboty demontażowe, orurowanie, montaż uprzednio zdemontowanych:
taboret + kuchnia gazowa) Uwaga: Dostawa wszelkich wymienionych w przedmiarze urządzeń i osprzętu
leży po stronie Wykonawcy. 3. Zakres prac szczegółowo określają: 1) Projekt budowlano - wykonawcze załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) Kosztorysy
nakładcze (przedmiary robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Miejsce
realizacji przedmiotu zamówienia: Lublin, ul. Muzyczna 8. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu
minimum 60 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą
rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego 6. Termin realizacji zamówienia: od
01.07.2013 roku do dnia 31.08.2013 roku. 7. Realizacja przedmiotu zamówienia winna umożliwiać
Zamawiającemu prowadzenie statutowej działalności w pozostałej części obiektu. Prowadzone przez
Wykonawcę prace nie mogą stwarzać zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w budynku
Zamawiającego lub w jego otoczeniu. W przypadku występowania kolizji terminowych, Wykonawca
zobowiązuje się do czasowego ograniczenia zakresu realizowanych robót lub zmniejszenia ich
uciążliwości w sposób umożliwiający Zamawiającemu realizację statutowych obowiązków. 8. Uwagi
realizacyjne: a) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub
nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów
równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub
przedmiarze robót. b) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być
nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz
spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 9. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający
dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych), jednak nie częściej niż
raz na miesiąc kalendarzowy do wysokości środków jakie Zamawiający będzie posiadał w planie
finansowym, b) podstawą wystawienia faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany
protokół odbioru robót częściowych lub końcowy, c) każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne
przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury. d) podane w ofercie wynagrodzenie
ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. e) Wykonawca kalkuluje
cenę ofertową brutto przy uwzględnieniu 8% stawki podatku VAT. 10. Główny kody CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane. Dodatkowe kody CPV: - 45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, - 45.33.11.00-7 - Instalowanie
centralnego ogrzewania, - 45.33.12.10-1 - Instalowanie wentylacji, - 45.33.30.00-0 - Roboty instalacyjne
gazowe, - 45.45.30.00-7 - Roboty budowlane - remontowe i renowacyjne. Uwaga: 1. Zamawiający
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dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W przypadku wystąpienia w kosztorysie
nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych,
wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe.
2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy 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. Koszt dokonania wizji lokalnej
terenu budowy poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami
odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy
ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego
sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1,
45.33.30.00-0, 45.45.30.00-7.
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: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym
postępowaniu.
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

Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi
według formuły spełnia - nie spełnia



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

Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złożenie wykazu (wzór w SIWZ)
zrealizowanych minimum 3 podobnych zamówień, tj. wykonania robót inwestycyjnych i/lub
kompleksowych remontowo - modernizacyjnych w obiektach kubaturowych użyteczności
publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) obejmujących prace budowlano - instalacyjne
sanitarne i elektryczne o wartości każdego z nich min. 300.000,00 zł, zrealizowanych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie; Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które
Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia



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

Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w
oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi
według formuły spełnia - nie spełnia



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

Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów potwierdzających
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnych
zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,
spełnienie warunku, będzie rozumiane jako: a) dysponowanie kierownikiem budowy,
posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej lub inżynieryjno - budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5-letnie
doświadczenie w kierowaniu budową, należącym do OIIB i posiadającym wymagane
ubezpieczenie
posiadającym

od

odpowiedzialności

uprawnienia

budowlane

cywilnej;
do

b)

dysponowanie

kierowania

robotami

kierownikiem
bez

robót

ograniczeń

lub

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w
specjalności

instalacyjnej

w

zakresie

instalacji

i

urządzeń

elektrycznych

i

elektroenergetycznych; posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu
robotami (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w swojej specjalności, należącymi do OIIB
i posiadającymi wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; c) dysponowanie
kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów - w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych (wod-kan, centralne
ogrzewanie, wentylacja, gazowe); posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w
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kierowaniu robotami (jako kierownik budowy lub kierownik robót) w swojej specjalności,
należącymi do OIIB i posiadającymi wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
Doświadczenie zawodowe powinno być liczone od dnia uzyskania uprawnień zawodowych do
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o
dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie
spełnia


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

Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz przedłożenie aktualnego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 zł Ocena spełniania
warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi
według formuły spełnia - nie spełnia

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;



określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub
wykonanych nienależycie
minimum 3 zamówienia polegające na wykonaniu robót inwestycyjnych i/lub kompleksowych
remontowo

-

modernizacyjnych

w

obiektach

kubaturowych

użyteczności

publicznej

zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z późniejszymi zmianami) obejmujących prace budowlano - instalacyjne sanitarne i
elektryczne o wartości każdego z nich min. 300.000,00 zł.;
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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;



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.

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:


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 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
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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;


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;

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)
a) oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia, w tym o powierzeniu do wykonania części
zamówienia podwykonawcy z podaniem zakresu powierzonych prac (wzór w SIWZ), b) formularz cenowy
(wzór w SIWZ). c) formularz oferty (wzór w SIWZ). d) kosztorysy ofertowe sporządzone z wykorzystaniem
tych samych co przedstawione przez Zamawiającego w przedmiarach robót (kosztorysach nakładczych)
pozycji, z wyszczególnieniem wskaźników cenotwórczych w oparciu o które został sporządzony każdy z
kosztorysów ofertowych. Każdy kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej lub szczegółowej, winny
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zawierać stawki i narzuty przyjęte do kosztorysowania oraz wszelkie zestawienia R, M, S. e) wykaz osób
(kadry technicznej), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu niniejszego zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Do wykazu należy
dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień budowlanych przez osoby
wskazane przez wykonawcę do kierowania robotami, tj. kserokopie odpowiednich do zakresu robót
uprawnień budowlanych wymienionych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do
właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) i ubezpieczeniu od
odpowiedzialności cywilnej.

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.bsa.lub.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lublin, ul. Muzyczna 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Lublin, ul. Muzyczna 8.
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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