
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Warszawa: Kompleksowa przebudowa rejonu klatek schodowych w

budynku IBS PAN

Numer ogłoszenia: 309477 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk , ul. Newelska 6, 01-447

Warszawa, woj. mazowieckie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibspan.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut PAN.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa przebudowa rejonu klatek

schodowych w budynku IBS PAN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

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

Część pierwsza: Kompleksowa przebudowa rejonu klatki schodowej A związana z wydzieleniem pożarowym,

wraz z wymianą wybranych elementów stolarki z klatki B, zgodnie z opisem załączonym projekcie (załącznik 5).

Zakres robót to: wszystkie roboty dotyczące klatki A oraz: klatka B poziom -1: wymiana drzwi do rozdzielni

elektrycznej wymiana drzwi łazienkowych wraz z wyposażeniem w samozamykacze wymiana drzwi do palarni

wymiana drzwi do korytarza klatka B poziom 0: wymiana drzwi do rozdzielni elektrycznej wymiana drzwi

łazienkowych wraz z wyposażeniem w samozamykacze drzwi p.poż. do korytarza wykonanie ściany pomiędzy

holem a portiernią wraz ze wszelką stolarka (uwaga dostawa okna stałego o wymiarach 135x215 cm nie wchodzi

w zakres robót, natomiast jego montaż jest w zakresie robót) wykonanie ścianki przy drzwiach korytarzowych

klatka B poziom 1: wymiana drzwi łazienkowych wraz z wyposażeniem w samozamykacze (2 szt.) klatka B

poziom 2: przesunięcie drzwi pokojowych wymiana drzwi łazienkowych wraz z wyposażeniem w

samozamykacze klatka B poziom 3: wymiana drzwi pokojowych wraz z przesunięciem wymiana drzwi

łazienkowych wraz z wyposażeniem w samozamykacze klatka B poziom 4: wymiana drzwi pokojowych wraz z

przesunięciem wymiana drzwi łazienkowych wraz z wyposażeniem w samozamykacze wymiana drzwi do

rozdzielni elektrycznej Wszystkie nowe oraz istniejące powierzchnie ścienne w obrębie opracowania
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dotyczącego klatki A (w tym również widoczne powierzchnie słupów) należy pomalować. Aby pomalować nowe

ściany wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, przed malowaniem należy: sprawdzić jakość płyt (czy karton jest

dobrze przyklejony). Jeśli nie, należy płyty zagruntować miejsca łączeń (spoiny) zagruntować ze względu na

większą ich chłonność nałożyć warstwę akrylowej farby podkładowej, aby ujednolicić chłonność podłoża i ułatwić

nakładanie kolorowej warstwy nawierzchniowej sprawdzić, czy do mocowania płyt zastosowano nierdzewne

wkręty. Jeśli nie, zabezpieczyć wkręty podkładem antykorozyjnym pomalować 2-krotnie powierzchnie ścian farbą

emulsyjną akrylową do stosowania we wnętrzach. Kolor - biały. Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji

elektrycznej muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie

/modernizacja_instalacji_elektrycznej_w_budynku_ibs_pan_etap_2 ), muszą być także uzgodnione z gwarantem

instalacji elektrycznej (firma ZRI Andrzej Sęk, Ostrołęka, http://zriostroleka.pl). Lampy, jarzeniówki i włączniki

muszą być identyczne z tymi jakie są zainstalowane w budynku w korytarzu II piętra, lampy muszą mieć moduły

awaryjne. Gwarancja na całość wykonanej instalacji elektrycznej nie może być naruszona. Wszelkie

wykonywane zmiany w instalacji SAP muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl

/kategorie/modernizacja_systemu_sap_w_budynku_ibs_ogloszenie_numer_95273__2009 ), muszą być także

uzgodnione z gwarantem oraz konserwatorem instalacji SAP (firma IST Katowice, Katowice,

http://www.ist.4safe.pl/ ). Gwarancja na całość wykonanej instalacji SAP nie może być naruszona. Załączony

ślepy kosztorys może nie zawierać wszystkich czynności niezbędnych do wykonania prac, wiążąca jest część

opisowa i rysunkowa projektu/SIWZ. Wymagane jest też posiadanie przez wykonawcę/podwykonawcę prac

uprawnień do: wykonywania demontażu, utylizacji azbestu, prac elektrycznych, prac przy systemie SAP. Prace

mają być wykonane do 1.3.2012 r. Część druga: Do części drugiej są zaliczane wszystkie pozostałe prace nie

wyszczególnione w części pierwszej związane z kompleksową przebudową rejonu klatki schodowej B, zgodnie z

opisem załączonym projekcie (załącznik 5). Prace mają być wykonane do 15.4.2012 r., Prace mogą się

rozpocząć dopiero po skończeniu prac związanych z częścią pierwszą (co najmniej jedna klatka w budynku musi

być wyłączona z remontu aby umożliwiająć poruszanie się po niej). Wszystkie nowe oraz istniejące powierzchnie

ścienne w obrębie opracowania dotyczącego klatki A (w tym również widoczne powierzchnie słupów) należy

pomalować. Aby pomalować nowe ściany wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, przed malowaniem należy:

sprawdzić jakość płyt (czy karton jest dobrze przyklejony). Jeśli nie, należy płyty zagruntować miejsca łączeń

(spoiny) zagruntować ze względu na większą ich chłonność nałożyć warstwę akrylowej farby podkładowej, aby

ujednolicić chłonność podłoża i ułatwić nakładanie kolorowej warstwy nawierzchniowej sprawdzić, czy do

mocowania płyt zastosowano nierdzewne wkręty. Jeśli nie, zabezpieczyć wkręty podkładem antykorozyjnym

pomalować 2-krotnie powierzchnie ścian farbą emulsyjną akrylową do stosowania we wnętrzach. Kolor - biały.

Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji elektrycznej muszą być zgodne z jej projektem (projekt w

http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_instalacji_elektrycznej_w_budynku_ibs_pan_etap_2 ), muszą

być także uzgodnione z gwarantem instalacji elektrycznej (firma ZRI Andrzej Sęk, Ostrołęka,

http://zriostroleka.pl). Lampy, jarzeniówki i włączniki muszą być identyczne z tymi jakie są zainstalowane w

budynku w korytarzu II piętra, lampy muszą mieć moduły awaryjne. Gwarancja na całość wykonanej instalacji

elektrycznej nie może być naruszona. Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji SAP muszą być zgodne z jej

projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie
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/modernizacja_systemu_sap_w_budynku_ibs_ogloszenie_numer_95273__2009 ), muszą być także uzgodnione

z gwarantem oraz konserwatorem instalacji SAP (firma IST Katowice, Katowice, http://www.ist.4safe.pl/ ).

Gwarancja na całość wykonanej instalacji SAP nie może być naruszona. Załączony ślepy kosztorys może nie

zawierać wszystkich czynności niezbędnych do wykonania prac, wiążąca jest część opisowa i rysunkowa

projektu. Wymagane jest też posiadanie przez wykonawcę/podwykonawcę prac uprawnień do: wykonywania

demontażu, utylizacji azbestu, prac elektrycznych, prac przy systemie SAP. Budynek można oglądać w dni

powszednie w godzinach 8.00-16.00. Prace można prowadzić wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminów z

IBS PAN..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.44.21.00-8, 90.65.00.00-8, 45.32.40.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości 7500 zł (część

pierwsza) lub/i 4500 zł (część druga), wadium może być wniesione w formie: 1. pieniądza, 2. poręczenia

bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancji bankowych 4. gwarancji ubezpieczeniowych, 5. poręczenia przez

podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, poz. 1158, z póżn.zm.). Wadium w formie pieniądza należy wnieść

najpóźniej do dnia składania ofert na konto 53 1240 5918 1111 0000 4913 5291 Wadium wnoszone w formie

poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. Wadium

musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 9.12.2011 r. Zamawiający jest zobowiązany

niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania z ofertą, b) zawarto umowę w sprawie

zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, c) zamawiający unieważnił

postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich składania, d) na pisemny

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, który został wykluczony, którego oferta

została odrzucona.

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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
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nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) Aktualny

odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej; dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert lub poświadczone przez organ wydający.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia niniejszego

postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie zamówień, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z

załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - Załącznik nr 3

Wykaz osób uprawnionych do wykonania zadania wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia

i aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego Potwierdzenia posiadanych

certyfikatów, uprawnień, świadectw kwalifikacji

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:

koncesję, zezwolenie lub licencję

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 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art.22 - Załącznik nr 2

Parafowany na znak akceptacji projekt umowy - załącznik nr 4 Kopia aktualnej polisy OC za szkody wyrządzone

w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przedmiotu zamówienia (kwota ubezpieczenia min. 500 tys.

zł) Dowody wpłat wadium (kopie) lub poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
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do wykonania zamówienia (w szczególności: uprawnienia wykonywania demontażu, utylizacji azbestu, prac

elektrycznych, prac przy systemie SAP).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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

W przypadku gdyby środki posiadane przez IBS PAN były niewystarczające do wykonania części 2 możliwe jest

przesunięcie terminu wykonania części 1 na 30.3.2012.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.ibspan.waw.pl

/kategorie/zamowienia_publiczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2011

godzina 12:00, miejsce: Instytut Badań Systemowych PAN 01-447 Warszawa ul. Newelska 6 Kancelaria.

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kompleksowa przebudowa rejonu klatek schodowych w budynku IBS PAN.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część pierwsza: Kompleksowa

przebudowa rejonu klatki schodowej A związana z wydzieleniem pożarowym, wraz z wymianą wybranych

elementów stolarki z klatki B, zgodnie z opisem załączonym projekcie (załącznik 5). Zakres robót to:

wszystkie roboty dotyczące klatki A oraz: klatka B poziom -1: wymiana drzwi do rozdzielni elektrycznej

wymiana drzwi łazienkowych wraz z wyposażeniem w samozamykacze wymiana drzwi do palarni wymiana
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drzwi do korytarza klatka B poziom 0: wymiana drzwi do rozdzielni elektrycznej wymiana drzwi

łazienkowych wraz z wyposażeniem w samozamykacze drzwi p.poż. do korytarza wykonanie ściany

pomiędzy holem a portiernią wraz ze wszelką stolarka (uwaga dostawa okna stałego o wymiarach 135x215

cm nie wchodzi w zakres robót, natomiast jego montaż jest w zakresie robót) wykonanie ścianki przy

drzwiach korytarzowych klatka B poziom 1: wymiana drzwi łazienkowych wraz z wyposażeniem w

samozamykacze (2 szt.) klatka B poziom 2: przesunięcie drzwi pokojowych wymiana drzwi łazienkowych

wraz z wyposażeniem w samozamykacze klatka B poziom 3: wymiana drzwi pokojowych wraz z

przesunięciem wymiana drzwi łazienkowych wraz z wyposażeniem w samozamykacze klatka B poziom 4:

wymiana drzwi pokojowych wraz z przesunięciem wymiana drzwi łazienkowych wraz z wyposażeniem w

samozamykacze wymiana drzwi do rozdzielni elektrycznej Wszystkie nowe oraz istniejące powierzchnie

ścienne w obrębie opracowania dotyczącego klatki A (w tym również widoczne powierzchnie słupów)

należy pomalować. Aby pomalować nowe ściany wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, przed

malowaniem należy: sprawdzić jakość płyt (czy karton jest dobrze przyklejony). Jeśli nie, należy płyty

zagruntować miejsca łączeń (spoiny) zagruntować ze względu na większą ich chłonność nałożyć warstwę

akrylowej farby podkładowej, aby ujednolicić chłonność podłoża i ułatwić nakładanie kolorowej warstwy

nawierzchniowej sprawdzić, czy do mocowania płyt zastosowano nierdzewne wkręty. Jeśli nie,

zabezpieczyć wkręty podkładem antykorozyjnym pomalować 2-krotnie powierzchnie ścian farbą emulsyjną

akrylową do stosowania we wnętrzach. Kolor - biały. Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji elektrycznej

muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie

/modernizacja_instalacji_elektrycznej_w_budynku_ibs_pan_etap_2 ), muszą być także uzgodnione z

gwarantem instalacji elektrycznej (firma ZRI Andrzej Sęk, Ostrołęka, http://zriostroleka.pl). Lampy,

jarzeniówki i włączniki muszą być identyczne z tymi jakie są zainstalowane w budynku w korytarzu II piętra,

lampy muszą mieć moduły awaryjne. Gwarancja na całość wykonanej instalacji elektrycznej nie może być

naruszona. Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji SAP muszą być zgodne z jej projektem (projekt w

http://www.ibspan.waw.pl/kategorie

/modernizacja_systemu_sap_w_budynku_ibs_ogloszenie_numer_95273__2009 ), muszą być także

uzgodnione z gwarantem oraz konserwatorem instalacji SAP (firma IST Katowice, Katowice,

http://www.ist.4safe.pl/ ). Gwarancja na całość wykonanej instalacji SAP nie może być naruszona.

Załączony ślepy kosztorys może nie zawierać wszystkich czynności niezbędnych do wykonania prac,

wiążąca jest część opisowa i rysunkowa projektu/SIWZ. Wymagane jest też posiadanie przez

wykonawcę/podwykonawcę prac uprawnień do: wykonywania demontażu, utylizacji azbestu, prac

elektrycznych, prac przy systemie SAP..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 90.65.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.03.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kompleksowa przebudowa rejonu klatek schodowych w budynku IBS PAN.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do części drugiej są zaliczane

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...
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wszystkie pozostałe prace nie wyszczególnione w części pierwszej związane z kompleksową przebudową

rejonu klatki schodowej B, zgodnie z opisem załączonym projekcie (załącznik 5). Prace mają być wykonane

do 15.4.2012 r., Prace mogą się rozpocząć dopiero po skończeniu prac związanych z częścią pierwszą (co

najmniej jedna klatka w budynku musi być wyłączona z remontu aby umożliwiająć poruszanie się po niej).

Wszystkie nowe oraz istniejące powierzchnie ścienne w obrębie opracowania dotyczącego klatki A (w tym

również widoczne powierzchnie słupów) należy pomalować. Aby pomalować nowe ściany wykonane z płyt

gipsowo-kartonowych, przed malowaniem należy: sprawdzić jakość płyt (czy karton jest dobrze

przyklejony). Jeśli nie, należy płyty zagruntować miejsca łączeń (spoiny) zagruntować ze względu na

większą ich chłonność nałożyć warstwę akrylowej farby podkładowej, aby ujednolicić chłonność podłoża i

ułatwić nakładanie kolorowej warstwy nawierzchniowej sprawdzić, czy do mocowania płyt zastosowano

nierdzewne wkręty. Jeśli nie, zabezpieczyć wkręty podkładem antykorozyjnym pomalować 2-krotnie

powierzchnie ścian farbą emulsyjną akrylową do stosowania we wnętrzach. Kolor - biały. Wszelkie

wykonywane zmiany w instalacji elektrycznej muszą być zgodne z jej projektem (projekt w

http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_instalacji_elektrycznej_w_budynku_ibs_pan_etap_2 ),

muszą być także uzgodnione z gwarantem instalacji elektrycznej (firma ZRI Andrzej Sęk, Ostrołęka,

http://zriostroleka.pl). Lampy, jarzeniówki i włączniki muszą być identyczne z tymi jakie są zainstalowane w

budynku w korytarzu II piętra, lampy muszą mieć moduły awaryjne. Gwarancja na całość wykonanej

instalacji elektrycznej nie może być naruszona. Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji SAP muszą być

zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie

/modernizacja_systemu_sap_w_budynku_ibs_ogloszenie_numer_95273__2009 ), muszą być także

uzgodnione z gwarantem oraz konserwatorem instalacji SAP (firma IST Katowice, Katowice,

http://www.ist.4safe.pl/ ). Gwarancja na całość wykonanej instalacji SAP nie może być naruszona.

Załączony ślepy kosztorys może nie zawierać wszystkich czynności niezbędnych do wykonania prac,

wiążąca jest część opisowa i rysunkowa projektu. Wymagane jest też posiadanie przez

wykonawcę/podwykonawcę prac uprawnień do: wykonywania demontażu, utylizacji azbestu, prac

elektrycznych, prac przy systemie SAP. Budynek można oglądać w dni powszednie w godzinach

8.00-16.00. Prace można prowadzić wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminów z IBS PAN..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.44.21.00-8, 90.65.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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