
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.univ.szczecin.pl

Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaple cza na nowe okna z

PCV w budynku administracji Uniwersytetu Szczeci ńskiego, 2 etap -

Szczecin, al. Papie Ŝa Jana Pawła II Nr 31

Numer ogłoszenia: 148213 - 2013; data zamieszczenia : 19.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj.

zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.univ.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza na

nowe okna z PCV w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 2 etap - Szczecin, al. PapieŜa Jana

Pawła II Nr 31.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wymiana stolarki okiennej od strony

zaplecza na nowe okna z PCV w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 2 etap - Szczecin, al.

PapieŜa Jana Pawła II Nr 31.

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy PZP.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.44.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 30.

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=14...

1 z 6 2013-07-19 11:46



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 500,00 PLN (słownie

złotych: pięćset 00/100). Wadium moŜe być wniesione w : pieniądzu, poręczeniach bankowych lub SKOK, z tym,

Ŝe poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych,

poręczeniach udzielanych przez 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 , 2000 r. z późniejszymi

zmianami). 1.1 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać

przelana na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. II/O Szczecin, nr konta: 86 1240 3927 1111 0000 4099

0732, a Wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu. 2. Wadium uznaje się za wniesione w

momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed

terminem składania ofert). 2.1 W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niŜ pienięŜna, naleŜy je złoŜyć w

kasie Zamawiającego, a kopię dokumentu umieścić w kopercie z ofertą. Kasa mieści się w pokoju nr 128 w

budynku administracyjnym US przy al. PapieŜa Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin i jest czynna od poniedziałku

do piątku w godzinach 10.30 - 13.30. 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania

ofert. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej

lub uniewaŜnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4 a PZP. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 6. Zamawiający Ŝąda ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4, jeŜeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy,

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na

rzecz Zamawiającego, jeŜeli: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie, b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn

leŜących po stronie Wykonawcy, c. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP,

nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictwa, chyba Ŝe

udowodni, iŜ wynika to z przyczyn nie leŜących po jego stronie, d. Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia

naleŜytego wykonania umowy w przewidzianym terminie. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW
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III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem termin

składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dowodów dotyczących najwaŜniejszych

robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których

mowa w zdaniu poprzedzającym są: a) Poświadczenie, lub b) Inne dokumenty - jeŜeli z uzasadnionych

przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym

mowa w pkt. a. c) W przypadku, gdy podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane przez

Wykonawcę w wykazie, o którym mowa wyŜej jest Uniwersytet Szczeciński, wykonawca nie ma

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt a,b. Zamawiający wymaga, aby

Wykonawcy składający ofertę wykazali się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, naleŜytym

wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończonych, co najmniej dwóch

podobnych robót budowlanych (wymiana stolarki okiennej) o wartości brutto nie mniej niŜ 10 000,00

PLN kaŜda. ocena według formuły: spełnia, nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz robót  budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób naleŜyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

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

ubezpieczenia  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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć:
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inne dokumenty

3. Inne dokumenty 3.1. Kosztorys ofertowy (pełny, z zestawieniem materiałów). 3.3 Formularz ofertowy -

załącznik nr 1. 3.4 Zobowiązanie do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty,  a

powstałych przy realizacji robót - załącznik nr 3. 3.5 Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za

pomocą  podwykonawców.  W  przypadku realizacji  zamówienia  przez podwykonawcę  naleŜy  wskazać,

która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 4.

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 wykonania - 5

3 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

3. Zamawiający informuje, iŜ zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana jest dla Zamawiającego

korzystna, lub w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT od towarów i usług, lub w przypadku wystąpienia

okoliczności bezwzględnie od Wykonawcy niezaleŜnych, niemoŜliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

powodujących, Ŝe nie jest moŜliwe dochowanie terminów określonych w umowie lub harmonogramie.

Okoliczności, o których mowa powyŜej muszą być przez Wykonawcę udowodnione na piśmie przekazanym

Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym terminem, określonym w zawartej umowie lub załączonym do

niej harmonogramie. W takim przypadku termin moŜe zostać odpowiednio przedłuŜony o czas, jaki jest niezbędny

dla wykonania obowiązku umownego. Zmiana musi nastąpić w formie obustronnie podpisanego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.univ.szczecin.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Uniwersytet Szczeciński,

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. PapieŜa Jana Pawła II.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  05.08.2013

godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al.

PapieŜa Jana Pawła II.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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