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Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pałac Młodzieży , Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6203363,

faks 022 6205411.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

użytkowej w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

wykonanie instalacji solarnej o 32 kolektorach o powierzchni 2,51 m2 każdy wraz z urządzeniami i sterowaniem,

przystosowanej do pracy z istniejącą kotłownią w zakresie ogrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania

w cyklu automatycznym. Zainstalowanie kolektorów na dachu pokrytego blacho-dachówką budynku

magazynowego z kotłownią. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa,

przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załącznikach

wskazane są znaki towarowe lub producent danych urządzeń lub materiałów, Zamawiający dopuszcza w to

miejsce zaoferowanie urządzeń lub materiałów równoważnych. Zaoferowanie urządzeń lub materiałów

równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu oraz zmniejszenia parametrów technicznych i jakościowych

założonych w projekcie. 3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w składanej ofercie zakres prac jaki będą

realizować podwykonawcy (Załącznik nr 2). 4. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest zorganizować

zaplecze budowy, które może powstać jedynie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Pomieszczenia socjalne

oraz magazynowe zapewnia Wykonawca. 5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien

dokonać wizji terenu robót oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich
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innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Prawidłowość obmiarów zawartych w

Przedmiarze robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić w oparciu o otrzymaną siwz z załącznikami oraz wizję

terenu robót. O rozbieżnościach pomiędzy obmiarami Wykonawcy a Zamawiającego, Wykonawca jest

zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego przy wykorzystaniu procedury udzielania wyjaśnień w

sposób opisany w siwz. Uwaga: Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w

dniach 14 i 16 sierpnia 2012 roku w godzinach 9.00 do12.00 w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w

Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie 6.Wykonawca do realizacji zamówienia zobowiązany jest

używać wyłącznie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania na terenie Polski, spełniających właściwe

normy. 7.Na wykonane roboty Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji z tym,

że dla materiałów i zainstalowanych urządzeń okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielana przez

producenta zainstalowanych urządzeń i wykorzystanych materiałów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.50.00-9, 71.31.72.00-5.

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: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych,  a  w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

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

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
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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

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

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu na

potencjał 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.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
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notariuszem,  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym wykonawca  ma

siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - na potwierdzenie

spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć - oświadczenie wskazane w siwz (Załącznik nr

5). -pełnomocnictwo lub upoważnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono z innych ustaw lub

dokumentów przywołanych lub załączonych do oferty.  Dokument pełnomocnictwa lub upoważnienia musi

być przedstawiony w oryginale lub kopii - poświadczonej notarialnie. Na podst. art. 26 ust. 2b ustawy pzp:

Wykonawca może polegać na wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach zdolnych do

wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków.  Wykonawca w  takiej sytuacji  zobowiązany jest  udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W powyższym przypadku

do  oferty  należy  załączyć  pisemne  zobowiązanie  podmiotów  do  oddania  Wykonawcy  niezbędnych

zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonaniu  zamówienia.  Jeżeli  Wykonawca,  wykazując

spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach

określonych powyżej,  a  podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  Zamawiający

wymaga  od  Wykonawcy  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów  wymaganych  w  siwz

dokumentów.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony Formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do siwz. 2.Kosztorys ofertowy (podpisany przez

Wykonawcę na każdej stronie) sporządzony zgodnie z przedmiarem robót zawartym w załączniku do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Kosztorys ofertowy musi obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia

zawartego w przedmiarze. 3.Wykaz podwykonawców z określeniem zakresu realizowanych przez nich prac, o ile

Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców - (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr

2). 4.Informację określoną w Rozdziale XIV niniejszej specyfikacji w przypadku zastosowania przez Wykonawcę

innej niż podstawowa stawka podatku od towarów i usług. 5.Harmonogram prowadzenia robót objętych

przedmiotowym zamówieniem (w dniach od daty wprowadzenia na budowę) z określeniem rodzaju robót jakie
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będą w danym okresie prowadzone. UWAGA: 1.W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy

kopię jakiegoś dokumentu, to kopia winna być pisemnie potwierdzona przez upoważnionych przedstawicieli

Wykonawcy za zgodność z oryginałem. 2.Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do

jej prawdziwości. 3.Wykonawca może wykorzystać załączone do siwz druki przygotowane przez Zamawiającego

(formularz oferty oraz inne Załączniki). W przypadku przygotowania oferty lub złożenia oświadczeń na własnych

formularzach muszą one bezwzględnie zawierać wszystkie rubryki i treść zamieszczone w załączonych do siwz

wzorach. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w siwz zostaną

odrzucone. 4.W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy,

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa

musi być załączony do oferty.

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: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.pm.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pałac Młodzieży w Warszawie

Pl. Defilad 1 00-901 Warszawa pokój 203, sekretariat I piętro, dni robocze od poniedziałku do piątku od 9.00 do

15.00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2012

godzina 12:00, miejsce: Pałac Młodzieży w Warszawie Pl. Defilad 1 00-901 Warszawa pokój 203, sekretariat I

piętro.

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
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(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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