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Ogłoszenie nr 500032578-N-2017 z dnia 22-09-2017 r.

Dom Pomocy Społecznej LEŚNY: Modernizacja kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej
„Leśny” w Zaskoczynie, 83-041 Mierzeszyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583221-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500024064-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej LEŚNY, Krajowy numer identyfikacyjny 96150900000, ul.   , 83041   Mierzeszyn, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. 0-58 6828114, e-mail dps.zaskoczyn@neostrada.pl, faks 0-58 6828114.
Adres strony internetowej (url): https://www.dps.powiat-gdanski.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie, 83-041 Mierzeszyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DPS.272.11.2017.PN

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie układu funkcjonalnego istniejącej kuchni w Domu
Pomocy Społecznej „LEŚNY” Budynek DPS zlokalizowanego jest na działce nr 202 obręb Warcz 0018 (zwanego dalej „DPS”), którego celem
jest dostosowanie rozwiązań funkcjonalnych dla potrzeb DPS oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów. 2. Zakres robót do wykonania
obejmuje: 2.1 Roboty budowlane polegają na wewnętrznych pracach związanych ze zmianą aranżacji, wymianą instalacji elektrycznej oraz
wykonaniem instalacji nawiewno – wyciągowej. We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać prace wykończeniowe polegające na
szpachlowaniu sufitów, naprawie uszkodzeń w okładzinie ściennej po wykonaniu prac instalacyjnych, naprawie uszkodzeń w posadzce po
wykonaniu prac instalacyjnych oraz uzupełnieniu izolacji przeciwwodnej. Otwory wentylacji mechanicznej w stropodachu należy dopasować do
istniejącego układu belek stropowych. Po wykonaniu otworów należy wykonać uzupełnienie izolacji termicznej i wykończyć stropodach papą. Z
uwagi na przewidywane prace termoizolacyjne przewody wentylacyjne prowadzone na elewacji mocować z dystansem do istniejącego lica
ściany min. 20cm umożliwiającym docieplenie budynku. 2.2. Przebudowa obejmuje demontaż części istniejących, niepotrzebnych przewodów
instalacji sanitarnych i montaż w ich miejscu elementów nowych instalacji. W zakres robót wchodzi: a) demontaż niepotrzebnych przewodów
rozprowadzających instalacji wewnętrznych i armatury: - wodociągowej, - kanalizacyjnej, b) montaż nowej instalacji rozprowadzającej: -
wodociągowej, - kanalizacyjnej, - ciepła technologicznego c) montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej. 2.2. Roboty budowlane, w tym:
a) Roboty izolacyjne b) Roboty murarskie: c) Roboty tynkarskie: d) Roboty malarskie: e) Roboty posadzkarskie: f) Roboty okładzinowe: g)
Roboty dekarskie: 2.3. Roboty związane z instalacją elektryczną, w tym: a) Roboty dotyczące wykonania i odbioru rozdzielnic lub złącz
kablowych przy modernizacji pomieszczeń kuchni w budynku DPS. b) Roboty dotyczące wykonania i okablowania i przewodów przy
modernizacji pomieszczeń kuchni w budynku DPS. c) Roboty dotyczące wykonania i odbioru instalacji oświetleniowej przy modernizacji
pomieszczeń kuchni w budynku DPS. d) Roboty dotyczące wykonania i odbioru instalacji gniazd wtykowych przy modernizacji pomieszczeń
kuchni w budynku DPS. e) Roboty dotyczące wykonania i odbioru szafek wolnostojących, rozdzielnic lub złącz kablowych przy modernizacji
pomieszczeń kuchni w budynku DPS. 3. Pozostałe uregulowania dotyczące zakresu robót zostały określone w dokumentacji projektowej wraz z
rysunkami, przedmiarze robót (który został załączony do niniejszej SIWZ wyłącznie w celach poglądowych), stanowiących załącznik nr 1 do
SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
zamówienie. 4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą
okazać się konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Zaniechanie powyższego obciążać będzie
wyłącznie Wykonawcę, który nie będzie uprawniony powoływania się na tę okoliczność i brak jakichkolwiek informacji, jakie mógł uzyskać
podczas wizji lokalnej przy realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający wyznacza
wizję lokalną w następującym terminie 12.09.2017 r. o godz. 11:00. 5. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych
przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Będą to m.in. koszty związane z: 1) wszelkimi robotami przygotowawczymi, 2) pracami
porządkowymi, 3) utrzymaniem zaplecza budowy 4) wykonaniem właściwych robót budowlanych, 5) wywozem do właściwego zakładu
utylizacji lub składowania: materiałów odzyskanych, gruzu, odpadów i śmieci, 6) innymi czynnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń. 6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 7. Realizacja robót budowlanych i
instalacyjnych będzie odbywała się na czynnym obiekcie. Należy uwzględnić i zapewnić możliwość funkcjonowania obiektu w trakcie
wykonywania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie również do uzgadniania z Zamawiającym terminy wykonywania
poszczególnych prac. 8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez okres trzech miesięcy po
jej zakończeniu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych (sto tysięcy złotych 00/100). Zakres
polisy określa §7 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) należyte wykonanie
przedmiotu zamówienia, przy użyciu materiałów, urządzeń i sprzętu, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
przepisami prawa, 2) wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej
– na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną, 3) zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów,
sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót, 4) przeprowadzenia robót demontażowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401.), 5) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia
z dn. 14.12.2012r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1987 t.j. z późń. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 t.j. z późn. zm..), 6) protokolarne przejęcie terenu budowy, 7) organizacja, zagospodarowanie i
zabezpieczenie terenu objętego robotami z zachowaniem najwyższej staranności wraz z uwzględnieniem specyfiki Przedmiotu zamówienia oraz
jego przeznaczenia, 8) wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób nie zagrażający mieniu Zamawiającego i osób/instytucji trzecich,
bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska, 9) natychmiastowe
usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 10) przerwanie robót na żądanie
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NAZWA: Modernizacja kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w
Zaskoczynie, 83-041 Mierzeszyn

Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonywanych robót przed ich zniszczeniem, 11) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu
dokumentacji powykonawczej oraz inne prawem wymagane dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa
wykonanych prób i zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w jednym
egzemplarzu w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, 12) dbanie o należyty stan i porządek
na terenie robót i terenie przyległym do budowy, prowadzenie robót i dowozu materiałów na teren prac w sposób nie powodujący zabrudzenia
i zniszczenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 13) bieżące usuwanie z terenu budowy elementów pozostałych z rozbiórki: śmieci i
innych odpadów budowlanych, gruzu do odpowiedniego zakładu utylizacji, włącznie z ich utylizacją, na własny koszt, 14) zabezpieczenie i
przechowywanie przez Wykonawcę na terenie objętym budową dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia, które pozostaną pod jego
opieką dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Pracownicy Zamawiającego będą mieli prawo dostępu do wszystkich dokumentów,
15) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie atestów i zaświadczeń. 10. Dodatkowo Zamawiający
informuje, że: 1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; 2) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych; 3) nie
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
prowadzone będą w PLN; 5) nie dopuszcza dokonywania zaliczek; 6) nie przewiduje aukcji elektronicznej; 7) nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w niniejszym postępowaniu; 8) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 9) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów; 10) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust.2 ustawy Pzp; 11.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dot. warunków realizacji zamówienia w zakresie
zatrudniania osób: 1) W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty
budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót branżowych, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy,
który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem”. Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót rozumie się wszelkie roboty
ogólnobudowlane takie jak: roboty dekarskie, malarskie, instalacyjne (elektryczne, sanitarne, teletechniczne), roboty dociepleniowe, roboty
polegające na montażu stolarki okiennej i drzwiowej wykonywane bezpośrednio przez pracowników pozostających pod nadzorem kierownika
budowy lub kierowników robót. Powyższy obowiązek dotyczy również podwykonawców. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich
osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 2) Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu pisemne oświadczenie o liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w
ust. 11 pkt 1 powyżej, potwierdzające liczbę stanowisk oraz rodzaj czynności wykonywanych przez poszczególnych pracowników
(zanonimizowane w zakresie danych osobowych tych pracowników). Oświadczenie powinno zawierać stwierdzenie, że osoby na stanowiskach
ujętych w oświadczeniu wykonują pracę przy realizacji niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę. Powyższa lista zawierać będzie również
stanowiska oraz liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz czynności wykonywanych przez pracowników podwykonawcy ze
wskazaniem, przez którego podwykonawcę pracownik jest zatrudniony. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie,
podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynności, o których mowa w ust. 11 pkt 1 powyżej wykonywane są przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez wstęp na teren wykonywanych prac a Wykonawca oświadcza iż
wyraża zgodę na poddanie się ww. kontroli. 3) Szczegółowe wymogi w tym zakresie określa § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 7 do
SIWZ. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp uwzględnił w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i wszystkich użytkowników
budynków. 13. Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania i dla oceny
skutków prawnych wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo polskie z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. 14. Zamawiający
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że
Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty. UWAGA: Jeżeli
jakakolwiek dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazywałyby w odniesieniu do
niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza
oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania
dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy
produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,
uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45300000-0, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45442100-8,
45450000-6, 45453000-7, 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr
DPS.272.11.2017.PN na modernizację kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie, 83-041 Mierzeszyn ponieważ w
przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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