Gdynia, dnia 25.07.2018 r.
Sąd Rejonowy w Gdyni
Pl. Konstytucji 5
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
do 5 548 000 EURO
NA REMONT KORYTARZY NISKIEGO I WYSOKIEGO PARTERU ORAZ MALOWANIE
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. PL. KONSTYTUCJI
5 WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW A TAKŻE MALOWANIE POMIESZCZEŃ W
BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. JANA Z KOLNA 55
ADRES:
Sąd Rejonowy w Gdyni,
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
Telefon (058) 765 61 19
Faks
(058) 765 61 78
e-mail: lkwietniewski@gdynia.sr.gov.pl
NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Remont korytarzy niskiego i wysokiego parteru oraz malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w
Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków a także malowanie pomieszczeń w budynku
Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55.
Rodzaj zamówienia – Roboty remontowe i renowacyjne
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45453000-7
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 remont korytarzy na poziomie niskiego parteru i klatki schodowej na wysoki parter oraz korytarzy
lewego i prawego na poziomie wysokiego parteru.
Opis prac w załączniku nr 6a – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych;
w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 w Gdyni, wpisanym
do Rejestru Zabytków Województwa Gdańskiego decyzją WKZ-5340/21/88/1149 z dnia
28.09.1988r. pod nr A – 1034
 malowanie pomieszczeń nr od 112 do 120, od 301 do 309 oraz 315 w tym dwie łazienki
Opis prac w załączniku nr 6b – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych;
w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 w Gdyni, wpisanym
do Rejestru Zabytków Województwa Gdańskiego decyzją WKZ-5340/21/88/1149 z dnia
28.09.1988r. pod nr A – 1034 oraz
 malowanie pomieszczeń nr od 406 do 409
Opis prac w załączniku nr 6b – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych;
w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55
TERMIN REALIZACJI:

Termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru: maksymalnie 90 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego wprowadzenia na teren budowy. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren budowy w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać
- na stronie internetowej sądu: www.gdynia.sr.gov.pl
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej
wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1
roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu pomieszczeń w zakresie porównywalnym do
przedmiotu zamówienia w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków wartości brutto
minimum 94307,92 wraz z dokumentem potwierdzającym, że robota została wykonana zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona; załącznik nr 4a.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wymagane jest wykazanie się osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi
następujące kwalifikacje:
 1 osoba na stanowisku kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku, w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. 1278), która odbyła co
najmniej 24-miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach
nieruchomych: załącznik nr 4
Oświadczenie w załączniku nr 2a.
3) złożyli wszystkie wymagane przez SIWZ oświadczenia i dokumenty;
4) złożyli wypełniony formularz oferty z załącznikami

WYMAGANE DOKUMENTY:








Formularz ,, OFERTA”
Kosztorys ofertowy
Parafowany wzór umowy
Wykaz części zamówienia które wykonawca powierzy innym wykonawcom
Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
Wykaz wykonanych robót
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO

MEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 238 do dnia 28.08.2018 r. do godziny 13.00.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju 236 w dniu 28.08.2018 r. o godzinie 13.15.

KRYTERIA OCENY OFERT:





cena oferty brutto
udzielona gwarancja
termin wykonania

- waga 60 %.
- waga 20 %
- waga 20 %

Szczegółowo sposób oceny ofert określono w SIWZ.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

