Gdynia: Remont nabrzeża slipowego basenu B w porcie Hel
Numer ogłoszenia: 116719 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa , ul. Hryniewickiego
10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6615222, 6607661, faks 058 620-53-38,
6607661.
·

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nabrzeża slipowego
basenu B w porcie Hel.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja,
remont i przystosowanie nabrzeża do bazowania statku polegające na: modernizacji nabrzeża
slipowego basenu B w porcie Hel o długości 85m i szerokości 17,5m, obejmującej: remont
nawierzchni ok. 2000 m2, montaż dodatkowych czterech polerów cumowniczych, montaż
odbijaczy typu Milanówek lub podobnych w rozstawie co 2 m, odtworzenie wału
przeciwzalewowego o długości 20m oddzielającego działkę budowlaną od nabrzeża
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian podyktowanych zmianą w projekcie
w zakresie powyższych wartości i nie będą one stanowiły zmiany określenia przedmiotu
zamówienia..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
·
·

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust.1 ustawy, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówienia, o wartości nie większej niż 20 % wartości zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.15.00-3.
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:
31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia a) posiadają wiedzę i
doświadczenie tj. w terminie ostatnich 5 lat od dnia wszczęcia postępowania
(jeśli okres działalności wykonawcy jest krótszy - w tym okresie) należycie
zrealizowali roboty hydrotechniczne o łącznej wartości min. 1.000.000 zł
(jeden milion zł) oraz roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie
placów i dróg o powierzchni utwardzonej łącznie min. 1000 m2. W przypadku
gdy wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów i
fakt ten wskazuje celem potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia, a powołanie się na doświadczenie innego podmiotu obejmuje
roboty hydrotechniczne o łącznej wartości większej niż 500 000,00 zł (500 tyś
z koniecznej łącznej wartości 1 mln zł) Zamawiający wymaga by podmiot ten
realizował w znacznej części prace hydrotechniczne (ewentualnie uczestniczył
w realizacji prac hydrotechnicznych w inny sposób wyraźnie wskazujący na
jego czynny udział)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

·

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, tj.
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażającą się kwotą min.
500 tys. zł.

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;

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:
·

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie 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;

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;

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.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
1. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić gdy: a) nastąpią zdarzenia określane
mianem siły wyższej, b) nastąpią zdarzenia niemożliwe do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy, c) zostaną stwierdzone istotne błędy projektowe w wyniku których
Zamawiający zleci wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, d) wystąpią niekorzystne
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z
technologią i wymogami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i
Odbiorów, co musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru. Termin przesunięcia wykonania może być równy okresowi trwania niekorzystnych
warunków atmosferycznych. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: a)
wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. b)
zamawiający zastrzega, iż jeżeli w toku realizacji prac wystąpi konieczność wprowadzenia
zmian w projekcie, co w konsekwencji spowoduje wystąpienie konieczności wykonania
dodatkowych prac, zamawiający może zlecić wykonawcy wykonanie dodatkowych prac.
Wykonawca winien jest przedstawić, przed uzyskaniem zgody Zamawiającego na wykonanie
prac, podpisany protokół konieczności wykonania tych prac, kosztorys oparty o ceny
jednostkowe nie wyższe niż przyjęte w zamówieniu podstawowym, a także inne dokumenty
wymagane przez Zamawiającego. Konieczność wykonania dodatkowych prac wynikających z
wprowadzenia uzasadnionych zmian w projekcie, nie stanowi zmiany umowy wykraczającej
poza określenie przedmiotu zamówienia, uwzględniającego wprowadzenie zmian w tym
zakresie. c) zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ma prawo zrezygnować z części robót
objętych projektem, wówczas wynagrodzenie zmniejsza się o wartość niewykonanych prac i
pomniejsza wynagrodzenie o którym w § 13 ust. 1. Wielkość wynagrodzenia za zmniejszony
zakres wskazana zostanie na podstawie przedstawionego przez wykonawcę kosztorysu. 3.
Zmiana w zakresie opisu przedmiotu zamówienia - jw.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.sar.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Morska
Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81 - 340 Gdynia, Zespół ds
zamówień publicznych, piętro II..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul.
Hryniewickiego 10, 81 - 340 Gdynia, sekretariat, piętro II..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Dot. wykazu wykonanych robót budowlanych, przedkładanego
celem potwierdzenia posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia: zamawiający wskazuje,
iż wymagane jest by wykonawca przedstawił w wykazie wykonanie robót hydrotechnicznych
i zagospodarowania placów i dróg, w wymiarze wskazanym w treści ogłoszenia oraz siwz,
wraz z przedstawieniem poświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ich należyte
wykonanie, zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..
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

