OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
61-875 POZNAŃ, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 10 TEL. 61 85 69 000, FAX 61 856 02 44
ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Remont toalet na X i IX piętrze w bud. Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Sygnatura zamówienia: ZP/014/15
SIWZ dostępna pod adresem:
http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/ogloszenia,c127/
Określenie przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje wykonanie kolejnego etapu prac związanych z sukcesywnym remontem toalet na poszczególnych piętrach w budynku Collegium Altum UEP w Poznaniu ul. Powstańców
Wielkopolskich 16 tj. na podstawie projektu wykonawczego pt. Remont toalet na X i IX piętrze bud. CA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. stanowiącego załącznik do SIWZ.
Zakres wykonania remontu obejmuje między innymi następujące prace:
•
demontaŜ istniejących przyborów sanitarnych, drzwi wewnętrznych z ościeŜnicami,
•
rozbiórka istniejących sufitów podwieszonych,
•
skucie istniejących płytek na ścianach i podłogach,
•
wykonanie nowych podejść wod-kan. do umywalek, pisuarów i misek ustępowych,
•
wykonanie nowych ścianek osłonowych przy wszystkich szachtach,
•
wykonanie nowej okładziny z płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 2,5m oraz nowej posadzki z płytek terakoty lub gresowych,
•
montaŜ sufitu podwieszonego modułowego 60x60 cm, ościeŜnic i drzwi wew.
•
montaŜ armatury sanitarnej .
Wszystkie dodatkowe usługi objęte zamówieniem:
usunięcie z terenu budowy materiałów rozbiórkowych powstałych w wyniku prowadzonych prac, oraz wykonywanie prac uciąŜliwych w czasie uzgodnionym z Zamawiającym.
CPV 45400000-1
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia:
01.07.2015 r. – 15.09.2015 r.
Warunki udziału w postępowaniu:
1.Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: nie dotyczy.
2.Wiedza i doświadczenie:
2.1. Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zlecenia obejmującego prace w zakresie rem-instalacyjnym o wartości min.
200 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane naleŜycie. Dowodem, o którym mowa powyŜej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane będzie poświadczenie podmiotów, na rzecz których usługi były (są) wykonane, z tym, Ŝe w odniesieniu do nadal
wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie o wykonaniu lub wykonywaniu usług naleŜycie powinno być wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. Ocenie podlegać będzie wykaz (załącznik nr 5 do SIWZ oraz załączone poświadczenia
3.Potencjał techniczny:
4.Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Dysponowanie i skierowanie do wykonania przedmiotowego zamówienia osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie instalacji sanitarnych w świetle przepisów Prawa budowlanego – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623 z
późniejszymi zmianami) lub uprawnienia toŜsame wydane na podstawie starszych przepisów lub toŜsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej w odniesieniu do obiektu w którym będą wykonywane prace modernizacyjne.
5.Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
5.1. Wykazanie przychodu z działalności średnio rocznie za ostatnie 3 lata obrotowe (zatwierdzonego przez organy uprawnione Wykonawcy) w wysokości minimum 800 000,00 złotych w
sprawozdaniu finansowym albo jego części, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo
jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i naleŜności – za okres nie
dłuŜszy niŜ ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŜeli okres działalności jest krótszy - za ten krótszy okres - ocenie podlegać będzie wyŜej wymieniony wykaz przychodu..
6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z warunków określonych w pkt. 1. do 5. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
7. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 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 przypadku, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemoŜliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez
zaangaŜowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, zobowiązanie pisemne do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w
wykonaniu zamówienia. PowyŜsze uczestnictwo w dowolnej dozwolonej przez prawo postaci, adekwatnej do przedmiotu zamówienia (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi
jednak zostać wykazane przez Wykonawcę.
Wadium przetargowe:
Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w terminie do 4 maja 2015r., godz. 08:00 – w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) na konto
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Al. Niepodległości 10 w BZ WBK 3 Oddział Poznań 54 10901359 0000000035018918 lub wadium w formie poręczeń bankowych lub w poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, (z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń
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. Wadium musi być waŜne przez okres
związania ofertą. Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie, zostanie odrzucona bez rozpatrzenia. Kserokopię dowodu wniesienia wadium lub gwarancji (poręczenia) naleŜy załączyć do
oferty. Oryginał gwarancji lub poręczenia naleŜy złoŜyć w miejscu składania ofert przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 pzp. JeŜeli
wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, ale zostanie pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
Kryteria oceny ofert:
cena oferty
90%
okres gwarancji
5%
skrócenie terminu zakończenia realizacji
5%
Oferty naleŜy składać do dnia 4 maja 2015r. godz. 08:00 w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: pokój 107, bud. B, w dniu 4 maja 2015 r. o godz. 08:30
Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od daty otwarcia ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Informacje dodatkowe:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać w pok. 107, bud B
Cena specyfikacji: 0 zł
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych:
Joanna Laskowska tel.: 61 856 94 68
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka tel.: 61 856 92 79
Publikacja w BZP: 16.04.2015 r.
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podpis

