OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Ełk: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku:
instalacja urządzeń
komputerowych

Numer ogłoszenia:

klimatyzacyjnych

i

żaluzji

w

01/2011

Data zamieszczenia w Biuletynie: 04 kwietnia 2011 r.
Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu:

roboty modernizacyjno-montażowe

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.

pracowniach

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1)

NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego,
ul Gen. Wł. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk
tel.: 87 610 23 31, fax.: 87 610 23 31 i 87 610 40 84

I.2)

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i montaż klimatyzacji i instalacji zaciemniającej sale lekcyjne wraz z dostosowaniem
rozdzielnic bezpiecznikowych do zwiększonego poboru mocy, dostosowanie oświetlenia
pracowni komputerowych do norm europejskich.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty instalacyjno montażowe.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedsięwzięcie polega na zakupie i instalacji klimatyzacji odpowiedniej mocy w 4 salach,
zakupie i montażu automatycznego (sterowanego elektrycznie) zaciemnienia pracowni,
zakupie i instalacji oświetlenia pracowni komputerowych spełniającego normy unijne.
Zakres robót obejmuje:
a) Przystosowanie rozdzielnic bezpiecznikowych na parterze, I i II piętrze budynku szkoły
do zwiększonego poboru mocy i możliwości podłączenia odbiorników (klimatyzatorów)
do napięcia 380 V. Instalację i montaż agregatów klimatyzacyjnych w salach: 51, 69, 85,
86 wraz z przyległym pomieszczeniem serwerowni.
b) Montaż pełniących rolę zaciemnienia pomieszczenia automatycznie sterowanych żaluzji w
oknach pracowni nr 51, 69, 71, 85, 86 tak, aby pełniły one też funkcję sal projekcyjnych.
c) Wymiana oświetlenia w pracowniach komputerowych: 64, 71, 69, 85, 86 na spełniające
normy unijne PN-EN-12464-1.
d) Wykonanie podłączeń prądowych z odpowiednim zabezpieczeniem przeciążeniowym i
różnicowym do 16 warsztatów w sali 85. W sali 64 – 16 szt. gniazdek 2 wtykowych z
wspólną rozdzielnicą bezpiecznikową.
e) Remont sal w których były prowadzone prace instalacyjno montażowe.
f) Aktualizacja dokumentacji instalacji prądowej szkoły w zakresie wykonanych robót.
Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu
zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach
niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717000-1, 39515440-1, 45442100-8,
45453000-7, 71323100-9, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45317000-2.
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:
Czas trwania prac instalacyjno montażowych: 27.06.2011 - 15.07.2011.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM: nie
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

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 nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaniem jednego zadania
polegającego na montażu klimatyzacji, żaluzji (referencje odbiorców). Zamawiający nie
określa minimalnego zakresu ilościowego wykonanych robót. Warunek zostanie spełniony,
gdy Wykonawca wykaże swoje doświadczenie na Formularzu 3.5 – Oświadczenie Doświadczenie zawodowe do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym
mowa w pkt. 7.2.2 SIWZ. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że
wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o dysponowaniu
potencjałem technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia o którym mowa w
pkt. 7.2.3a SIWZ, zgodnie z treścią Formularza 3.4 – Oświadczenie - Potencjał techniczny do
SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
spełnia / nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca na czas realizacji
przedmiotu zamówienia musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
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zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem
wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone, w tym:

i

 elektryka z uprawnieniami E, D i uprawnieniami pomiarowymi,
 osobą o uprawnieniach kierownika robót elektrycznych,
Osoby do kierowania robót elektrycznych muszą posiadać uprawnienia wymagane ustawą
Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
ww. specjalnościach lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do wykonania przedmiotu
zamówienia.
Na potwierdzenie warunku Wykonawca oświadczy, że będzie dysponował osobą, na każdą
funkcję zgodnie z treścią - Formularza 3.3 do SIWZ - Potencjał kadrowy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia / nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
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 montażowych 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 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
 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
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, a
w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy, wystawioną 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 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
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 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA
O
DOKUMENTACH
POTWIERDZAJĄCYCH,
ŻE
OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5):
Należy przedłożyć: formularz oferty, zestawienie kosztów (Formularz 2.1 do IDW) wraz z
kosztorysami ofertowymi (Formularz 2.2 do IDW).
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: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron w drodze pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:
a. zmiana materiałów instalacyjno-montażowych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie
materiałów, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu instalacji,
postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, pod warunkiem nie
zwiększenia ceny.
b. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia
20.08.2011r. w przypadku:
 gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego, tylko w zakresie uzasadnionego Interesu Zamawiającego,
 działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie
terminie, o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego
działania,
 zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających
wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w
dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
 konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie
robót,
 konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o czas niezbędny do
uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, badań lub ekspertyz,
 realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia
wzajemnych powiązań , w tym udzielenie w trakcie realizacji zamówień dodatkowych,
związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony
termin zakończenia realizacji, o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w
prowadzeniu robót objętych umową,
c. zmiana przedstawicieli stron – osoby odpowiedzialnej z ramienia Wykonawcy,
inspektora nadzoru, w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji
(zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy), pod warunkiem, ze nowe osoby
będą spełniać warunki określone w IDW i Prawie budowlanym.
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Projekt umowy stanowi Tom II SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: zs5elk.boo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr
5 im. Karola Brzostowskiego, ul Gen. Wł. Sikorskiego 5, sekretariat p. 67.
IV.4.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 09 maja 2011 roku, godz. 14:00 Zespół Szkół nr 5 im.
Karola Brzostowskiego, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, sekretariat p. 67.
IV.4.3) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej:
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Programu Regionalnego – Narodowa
Strategia Spójności w ramach Osi Priorytetowej 7. – „Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego”, działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług
teleinformatycznych”, poddziałanie 7.2.3 – „Kształcenie kadr dla informatyki” Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
IV.4.5) 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: tak.

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku
mgr Kazimierz Czepułkowski

Autor dokumentu: Tadeusz Kaleta (05.02.2011)
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Wawrzyńczak (01.04.2011)
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