
Kalisz: Remont instalacji elektrycznej w lokalach o raz monta ż lub wymiana

instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych, w podziale na 4 cz ęści

Numer ogłoszenia: 202570 - 2015; data zamieszczenia : 07.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz, woj.

wielkopolskie, tel. 62 598 55 00, faks 62 598 55 01.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.mzbm.kalisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Inny: Zakład Budżetowy Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont instalacji elektrycznej w lokalach oraz montaż

lub wymiana instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych, w podziale na 4 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest remont

instalacji elektrycznej w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu oraz montaż lub wymiana instalacji

domofonowej w budynkach mieszkalnych będących w jego zarządzie, w podziale na 4 części : Część 1: Montaż

pieca akumulacyjnego w lokalu użytkowym: ul. Chodyńskiego 3 (Zakład Szewski), Wymiana instalacji elektrycznej w

lokalach mieszkalnych (zamieszkałych): ul. Stawiszyńska 7/2a, ul. Urzędnicza 3/4, ul. Złota 21/5, ul. Złota 26-28/22

Część 2: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych (zamieszkałych): Al. Wojska Polskiego 72/31, ul.

Babina 1/23, ul. Częstochowska 5/4, ul. Dobrzecka 11/3, ul. Grodzka 10/6 Część 3: Montaż instalacji domofonowej

w budynkach mieszkalnych: ul. Ciasna 11, ul. Górnośląska 11, ul. Piekarska 12, Wymiana instalacji domofonowej w

budynku mieszkalnym: ul. Górnośląska 1 Część 4: Montaż instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym: ul.

Narutowicza 6, Wymiana instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych: ul. Nowy Rynek 3, ul. Nowy Świat 35.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ : a) przedmiar robót - zał. nr 5- 21, b)

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 22. Wykonawca w ramach przedmiotu

zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,

zagospodarowania terenu prac, wykonania pomiarów instalacji elektrycznej zakończonych protokołem oraz innych

czynności wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Wymagania dodatkowe dotyczące

przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady na

wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót, 2.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 20.000,00 PLN. Wykonawca w okresie trwania

umowy zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni, uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy lub

innego dokumentu ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II.1.5)
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 przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących
Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.31.00.00-3, 32.55.26.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 4.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium

w określonych poniżej wysokościach, dla poszczególnych części : dla części 1 : 200 zł (słownie : dwieście złotych),

dla części 2 : 250 zł (słownie : dwieście pięćdziesiąt złotych), dla części 3 : 300 zł (słownie : trzysta złotych), dla

części 4 : 300 zł (słownie : trzysta złotych).

III.2) ZALICZKI

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

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1. SIWZ;

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1. SIWZ;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1. SIWZ;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1. SIWZ;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1. SIWZ;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
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CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 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 ży przedło żyć:

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

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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)

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy,zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ lub na nim - w

oryginale, 2) kosztorys ofertowy, sporządzony oddzielnie dla każdej części zamówienia (oraz w podziale na

poszczególne lokale/budynki) na które zostanie złożona oferta, opracowany zalecaną metodą kalkulacji

uproszczonej, 3) stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe, które zostały przyjęte do wyceny robót, 4)

zestawienie M(materiałów) i S(sprzętu) wraz z ich cenami jednostkowymi. 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty

(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych

dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych

wraz z ofertą. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy (art. 23 ust. 2 ustawy). Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub

notarialnie poświadczonej kopii. 7) Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (tj. w oryginale lub poświadczone notarialnie) zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby zamówienia (podpisane przez

osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji danego podmiotu). Podmiot, który zobowiązał się do

udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

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 - 95

2 - Termin wykonania - 5

IV.2.2)

 przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna,  adres strony, na której będzie
prowadzona:

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
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Katalog przewidywanych istotnych zmian postanowień umowy zawarty został we wzorze umowy stanowiącym

załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.bip.mzbm.kalisz.pl/index.php?id=114

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Kalisz, ul. Dobrzecka 18 (I piętro,

pok. nr 105) opłata 30,01 zł lub za zaliczeniem pocztowym (przesyłka pobraniowa), w tym przypadku koszt przesyłki

ponosi Wykonawca..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.08.2015 godzina

12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego: Kalisz, ul. Dobrzecka 18 (parter-Biuro Obsługi Interesantów-Biuro

podawcze)..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z

postępowania nastąpi na podstawie danych (informacji) zawartych w dokumentach i oświadczeniach, do których

złożenia zobowiązany jest Wykonawca, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie

później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i braku podstaw

do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 25 ust. 2 pkt 5

ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może

podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 2 pkt

5 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu

dokonania oceny został zamieszczony w pkt.III.3 niniejszego ogłoszenia, Wykonawcy wykazują łącznie. Jeżeli w

załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu podane będą

wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku

Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu

dotyczącego postępowania. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia

przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Część 1: Montaż pieca akumulacyjnego w lokalu użytkowym: ul. Chodyńskiego 3 (Zakład

Szewski), Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych (zamieszkałych): ul. Stawiszyńska 7/2a, ul.

Urzędnicza 3/4, ul. Złota 21/5, ul. Złota 26-28/22.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  jak w pkt.II.1.4) niniejszego

ogłoszenia.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.31.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 45.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania - 5

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Część 2: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych (zamieszkałych): Al.

Wojska Polskiego 72/31, ul. Babina 1/23, ul. Częstochowska 5/4, ul. Dobrzecka 11/3, ul. Grodzka 10/6.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  jak w pkt.II.1.4) niniejszego

ogłoszenia.
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.31.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 45.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania - 5

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Część 3: Montaż instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych: ul. Ciasna 11, ul.

Górnośląska 11, ul. Piekarska 12, Wymiana instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym: ul. Górnośląska 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  jak w pkt.II.1.4) niniejszego

ogłoszenia.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 32.55.26.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 35.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania - 5

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Część 4: Montaż instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym: ul. Narutowicza 6,

Wymiana instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych: ul. Nowy Rynek 3, ul. Nowy Świat 35.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  jak w pkt.II.1.4) niniejszego

ogłoszenia.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 32.55.26.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 35.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania - 5
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