Egz. Nr 1
Malbork dnia 22.09.2015r
Wszyscy zainteresowani
( Strona Internetowa Zamawiającego )

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.22blot.wp.mil.pl

Malbork: Usunięcie zaleceń po kontroli w zakresie ochrony i WOMP w Jednostce Wojskowej 1300
w Pruszczu Gdańskim.
Numer ogłoszenia: 247886 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Nr sprawy ZP/113/IX/2015/AP

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1128 , ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork, woj. pomorskie,
tel. 261 536 216, 261 536 713, faks 261 536 275, 262 536 713.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie zaleceń po kontroli w zakresie
ochrony i WOMP w Jednostce Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
usunięcie zaleceń po kontroli w zakresie ochrony i WOMP w Jednostce Wojskowej 1300 w Pruszczu
Gdańskim. Na przedmiot zamówienia składa się: skucie nierówności betonu wraz z usunięciem
starych kratek ściekowych, wykonanie kratek ściekowych ze stali nierdzewnej oraz osadzenie,
obróbka płytkami kratek ściekowych, wymiana drutu kolczastego ogrodzenia, wymiana wysięgników
ogrodzenia zewnętrznego, wymiana krat okiennych, uzupełnienie tynków, częściowa wymiana płytek
okładzin ściennych, roboty malarskie, roboty instalacyjne wod- kan. i sanitarne.
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, 45.43.00.00-0, 34.92.82.00-0, 45.44.21.008, 45.33.00.00-9, 45.42.11.00-4.
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: Okres w miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Ustala się wadium w wysokości 1000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych ).
2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub
kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.3.Wadium
w postaci poręczeń bankowych, poręczeń SKOK, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych
oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1804) lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości można wnieść w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe
oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych lub do kasy w siedzibie Zamawiającego bud. nr
1 I piętro. Kasa czynna jest w dni powszednie poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach
11.00 do 14.00.4.Wadium w postaci pieniądza należy wnieść dokonując wpłaty (przelewu) na konto
Zamawiającego, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Gdańsk nr konta 29 1010 1140 0173 1413
9120 1000,Za termin skuteczny wniesienia wadium uznaje się termin wpłynięcia pieniędzy na
rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w postaci pieniądza należy dokonać z takim
wyprzedzeniem, żeby wpłynęły na rachunek Zamawiającego w wymaganym terminie. UWAGA
Zamawiający nie wyraża zgody na przyjmowanie do kasy wadium w postaci pieniądza.5.W przypadku
wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby
wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie
Zamawiającego. Ponadto koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za

pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis
żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone
przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych Zamawiającego.6.Nie wniesienie
wadium, wniesienie wadium po terminie, w innej postaci niż wskazane w art. 45 ust. 6 ustawy będzie
przyczyną wykluczenia Wykonawcy.7.Termin ważności wadium wniesionej w innej formie aniżeli
pieniądz nie może być krótszy od terminu związania ofertą. Wniesienie wadium o terminie ważności
krótszym aniżeli termin związania ofertą będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy.
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 dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego .
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego .
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego .
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego .
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego .

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:
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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz ofertowy, pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z
przedstawionych dokumentów rejestrowych ( oryginał lub kopia poświadczona notarialnie )
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 i rękojmia - 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
1.Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 2.Zamawiający zastrzega sobie, iż
ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie
w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SIWZ.3. Zamawiający zgodnie z art.
144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) przewiduje
możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty
w zakresie,3.1.Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach, a)z
powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac,b)z powodu
ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia, c)
z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, d)z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym
powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne
i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa
winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie vacatio legis, e)z powodu
zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową ,f)z powodu szczególnie niesprzyjających
warunków atmosferycznych, g)w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających
wykonywanie robót, h)w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin
realizacji robót, i)w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub
uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, j)w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn
nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.22blot.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: JEDNOSTKA
WOJSKOWA 1128 Sekcja Zamówień Publicznych ul. 17 Marca 20 82 - 200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.10.2015 godzina 09:00, miejsce: JEDNOSTKA WOJSKOWA 1128 Kancelaria Jawna ul. 17 Marca 20
82 - 200 Malbork.
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

DOWÓDCA
…….…………..

Wykonano w 1 egz.:
Egz. Nr 1 – ad acta (T:11/13) ( Bc)
Wykonał: A. Paściak 22.09.2015( tel. 261 536 82)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych

