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

www.katowice.po.gov.pl

Katowice: Remont pomieszczeń XX i XXI piętra w budynku przy ul.

Wita Stwosza 31 w Katowicach

Numer ogłoszenia: 122883 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Katowicach , ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, woj.

śląskie, tel. 032 2510241(8) w. 225, faks 032 2510241(8) w. 249.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.po.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń XX i XXI piętra w budynku

przy ul. Wita Stwosza 31 w Katowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A0.01 - Roboty rozbiórkowe

(ścianki działowe, posadzki), B0.01 - Roboty budowlane - murarskie, B0.02 - Roboty budowlane - ścianki

działowe i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, B0.03 - Roboty budowlane - ścianki działowe z profili

aluminiowych, B0.04 - Roboty budowlane - wykończeniowe - tynki B0.05 - Roboty budowlane - wykończeniowe

- posadzki, wykładziny i okładziny, B0.06 - Roboty budowlane - wykończeniowe - malarskie. C0.01 - Roboty

instalacyjne - instalacje elektryczne i nisko-prądowe D0.01 - Roboty instalacyjne - instalacje wodociągowe i

kanalizacyjne. Roboty remontowe należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9,

http://www.katowice.po.gov.pl/


45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

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: 07.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości:10

000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w

tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 1. Wadium może być wnoszone w jednej

lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi; - gwarancjach

bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - 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 (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 2. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Katowicach Nr rachunku:

38103015080000000804782001 z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy - SIWZ (III G 2200/12/15). 3.

Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty

wadium. Przy dokonywaniu wpłaty w formie przelewu wykonawca musi zadbać o to, aby wpłacana kwota była

zaksięgowana w banku na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert. 4. Wadium wnoszone w

formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać

bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania

ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów

ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument

poręczenia lub gwarancji. Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej może być złożony w siedzibie

Zamawiającego w dowolnym czasie przed terminem składania ofert, w przeciwnym wypadku musi być

dołączony do oferty. 5. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca. 6. Zamawiający

przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia lub gwarancje: Przedmiotem niniejszej gwarancji

jest kwota wadium w wysokości ....... zł (słownie .....................złotych), do wniesienia, którego zobowiązany

jest ................(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - Wykonawców składających ofertę wspólną)

stający do postępowania o zamówienie publiczne na ............................ prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego ogłoszonego w dniu .......... przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach. Niniejszym

.............................. (nazwa Gwaranta) nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantuje zapłatę na rzecz Prokuratury

Okręgowej w Katowicach ul. Wita Stwosza 31 kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy .........................



(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - Wykonawców składających ofertę wspólną): 1) odmówił

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa

Wykonawcy jak wyżej). 4)jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt

5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę

jako najkorzystniejszej. Gwarancja obowiązuje od dnia ...................(termin składania ofert) do

dnia.................. Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Prokuratury Okręgowej w Katowicach ul. Wita

Stwosza 31 kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności

uzasadnienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota

roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i

wyszczególni zaistniały warunek lub warunki. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci

Wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniężny na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 8. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w innych przypadkach unormowanych w art. 46 ust.

1 i 2 Pzp. 9. W ofercie należy wskazać numer rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w

przypadku jego zwolnienia.

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

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia

warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych

oświadczeń i dokumentów

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli

okres działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował min. 1 zamówienie na roboty budowlane

polegające na remoncie na kwotę co najmniej 400 000,- złotych. Zamawiający dokona oceny



spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie

złożonych oświadczeń i dokumentów

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona

oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na

podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona

oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na

podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - oświadczenie o posiadaniu opłaconej

polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, o sumie gwarancyjnej nie

mniejszej niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). Zamawiający dokona oceny

spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie

złożonych oświadczeń i dokumentów

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;

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;

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;

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)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1, kosztorys ofertowy zawierający wszystkie składniki cenotwórcze, które są

niezbędne do wykonania zamówienia (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny

kosztorys).

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 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

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

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień

publicznych za zgodą Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach: - zmiany stawki podatku VAT, -

zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony

do realizacji umowy, - zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, -

zmiany terminu wykonania zadania oraz w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które

wykonawca nie ma wpływu (wystąpienie kolizji, konieczność wykonania robót dodatkowych, niekorzystne

warunki atmosferyczne itp.), - konieczności wprowadzania robót zamiennych. - zmiana technologii wykonania

robót w uzasadnionych przypadkach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.katowice.po.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w

Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, piętro VII, pokój 724, godziny urzędowania: od

poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2015

godzina 11:30, miejsce: Prokuratura okręgowa w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, Biuro

Podawcze (I kondygnacja - wejście główne).

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


