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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.mopr.gda.pl 

 

Gdańsk: Wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2a - drugi etap. 
Numer ogłoszenia: 149391 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada 
Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3423150, faks 58 3423151. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowo - 
budowlanych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy                               
ul. Modrzewskiego 2a - drugi etap. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2a - drugi etap.  

2. Zakres robót budowlanych określony jest w:  

a) Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 8a do SIWZ;  

b) Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8b do SIWZ.;  

c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik                            
nr 8c do SIWZ;  
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3. Zamówienie obejmuje drugi etap prac, w którego zakres wchodzą roboty: Opis robót 
budowlanych wraz z kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): W budynku 
przeprowadzone będą roboty budowlane i instalacyjne:  

Roboty budowlane: 45111300-1 - roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek, ścianek 
działowych, wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych, poszerzenie otworów 
okiennych i drzwiowych; 45432100-5 - kładzenie i wykładanie podłóg Wykonanie nowych 
posadzek z izolacją przeciwwilgociową i termiczną, ułożenie wierzchniej warstwy z tworzyw 
sztucznych i gresu; 45440000-3 - roboty malarskie i szklarskie Tynkowanie i gruntowanie 
ścian, malowanie, ułożenie glazury, ścianki z płyt gipsowo kartonowych, okładziny gipsowo - 
kartonowe na ruszcie z płyt gr. 12,5 mm; 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien                                  
i podobnych elementów Instalowanie drzwi aluminiowych, okien PCV antywyważeniowych, 
podokienników i obróbki blacharskie; Roboty sanitarne: 45331100-7 - instalowanie 
centralnego ogrzewania Demontaż instalacji c.o., roboty instalacyjne c.o.; 45331210-1 
instalowanie wentylacji Wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 
wywiewnej; 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne Demontaż istniejącej instalacji 
c.w.u . i z.w.u., montaż nowej instalacji; 45332300-6 - roboty instalacyjne kanalizacyjne 
Demontaż istniejącej kanalizacji i montaż nowej instalacji kanalizacyjnej; 45332400-7 roboty 
instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Instalacje teletechniczne: 45311100-1 - roboty 
w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych. Przebijanie otworów, przygotowanie podłoża, instalowanie puszek, wykucie 
bruzd, montaż listew elektroinstalacyjnych, zarobienie gniazd i styków, okablowanie, montaż 
gniazd komputerowych; Roboty elektryczne: 45317300-5 - montaż elektrycznych urządzeń 
rozdzielczych 45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - 
roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315100-9 - instalacyjne roboty elektrotechniczne 
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, demontaż starej instalacji, montaż nowej 
instalacji - okablowanie i puszki, montaż osprzętu i opraw, pomiary i próby pomontożawe; 
Instalacje alarmowe: 45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Przygotowanie podłoża, zarobienie gniazd                         
i styków, okablowanie, montaż czujek ruchu. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.43.21.00-5, 
45.44.00.00-3, 45.42.11.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 
45.33.24.00-7, 45.31.11.00-1, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.73.00-5, 45.31.11.00-1, 
45.31.12.00-2, 45.31.51.00-9, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres                                    
w dniach: 90. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawcy wnoszę wadium w wysokości 10000,00 PLN 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie                             
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył trzy roboty budowlane 
polegające na budowie lub remoncie obiektów budowlanych, każda o wartości 
nie mniejszej niż 300 000,00 złotych brutto. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
sprawnym telefaksem. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże oświadczeniem,            
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 

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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 
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zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia               
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,                        
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem z zachowaniem 
sposobu reprezentacji), jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, 
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 
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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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.mopr.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk - 
kancelaria, pok. nr 4. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 02.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,                         
ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk - kancelaria, pok. nr 4. 

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 

 


