
Urząd Statystyczny w Szczecinie: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania

inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu - ETAP

I''.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 555493-N-2019 z dnia 2019-06-04 r.
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny

33169400000000, ul. ul. Jana Matejki 22 , 70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo

Polska, tel. 0-91 459 77 00, e-mail B.Taraszkiewicz@stat.gov.pl, faks 0-91 4340595.

Adres strony internetowej (URL): szczecin.stat.gov.pl/zamowienia-pubiczne-us

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

tak
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

szczecin.stat.gov.pl/zamowienia-pubiczne-us

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem Operatora pocztowego, kuriera lub

osobiście, Zamawiajacy nie dopuszca złożenia oferty w formie elektronicznej.

Adres:

Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul.Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin, pok. 720

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu -

ETAP I''.

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) 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 przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu

użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze na Oddział Urzędu Statystycznego w

Świnoujściu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa budynku

przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu - etap I". Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót

budowlanych etapu I branży budowlanej i dotyczy w szczególności: 1. Robót rozbiórkowych 2.

Demontażu i montażu stolarki okiennej i drzwiowej 3. Wzmocnienia konstrukcji budynku 4. Izolacji
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termicznej ścian 5. Renowacji elewacji ścian zewnętrznych i detali architektonicznych 6. Malowania

elewacji. Szczegółowy zakres prac etapu I określa Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia – zał. nr

1. Roboty budowlane winny być wykonywane na podstawie: 1) dokumentacji projektowej, która

posiada pozwolenie na budowę - Decyzja Nr 13/PB/2019 wydana przez Prezydenta Miasta

Świnoujście – obejmująca przebudowę budynku wczasowego i zmianę sposobu użytkowania części

pomieszczeń wczasowych na biura na parterze budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 6, położonego

na terenie działki nr 24 w obrębie 0002 w Świnoujściu; 2) Decyzji Nr 1857/2018 z dnia 15 listopada

2018r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. pozwolenia na

prowadzenie robót budowlanych na terenie historycznego układu urbanistycznego dzielnicy

uzdrowiskowej. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w

umowie, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektową, Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami

sztuki budowlanej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45421100-0

45453000-7

45262311-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
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zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-12-05

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-12-05

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym

przedmiot zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych); 2)

Wykonawca musi wykazać zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi w

wysokości, co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą budowę/rozbudowę/przebudowę budynku o

wielkości minimum 500 m2 powierzchni użytkowej, o wartości nie mniejszej niż 1 900 000,00

złotych (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych), odpowiadającą swoim rodzajem

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; 2) Zamawiający wymaga, żeby
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Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą o doświadczeniu i kwalifikacjach

niezbędnych dla realizacji zamówienia, musi być to osoba posiadające aktualne uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej –

kierownik budowy, doświadczenie min. 5 lat; uwaga: 1) uprawnienia, o których mowa powyżej

powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202. tj. ze.

zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 ze zm.) lub ważne

odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym

zamówieniem; 2) w przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje,

zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 tj.); 3)

dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu

zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z

tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia na

kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) wraz z dowodami opłacenia

składki; 2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 3) wykaz robót budowlanych

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

(wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
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rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne

dokumenty; 4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (wzór

wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 23 ustawy) są

obowiązani do ustanowienia pełnomocnika i złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do

reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w

postępowaniu i zawarcia umowy. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, udowodni Zamawiającemu, że realizując

zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte

wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składają dokumenty - Zobowiązanie podmiotu

trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -

zgodnie z zapisami SIWZ. Pisemne zobowiązanie od oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.W celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału Wykonawca przekazuje

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji zgodnie

z art. 86.5 ustawy tj. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz.U.2019.369). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć

tysięcy zł). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6

ustawy: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy ma być zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez

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

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310. tj.). 4.Wadium należy wnieść przed

upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na

rachunek bankowy Urzędu Statystycznego w Szczecinie: NBP O/O Szczecin 02 1010 1599 0030

4313 9120 0000 z dopiskiem wadium - znak sprawy: USSZC-WAD.271.2.2019 „Przebudowa

budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu ETAP I” 5.Wadium wnoszone w pieniądzu będzie

wniesione skutecznie, jeżeli wskazany rachunek bankowy zostanie uznany kwotą wadium przed

upływem terminu składania ofert. 6.W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub

gwarancjach oryginał dokumentu wadialnego wraz z jego kopią potwierdzoną przez Wykonawcę za

zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 7.Wadium wnoszone w formach innych niż w

pieniądzu nie może zawierać żadnych klauzul warunkujących zapłatę przez gwaranta należnej

kwoty oraz musi być płatne niezwłocznie po złożeniu żądania zapłaty. 8.Wadium wnoszone w

formie niepieniężnej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie

może wyłączać odpowiedzialności poręczyciela albo gwaranta z uwagi na formę organizacji

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 9.Niewniesienie wadium lub

wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

Gwarancja i rękojmia 30,00

zatrudnienie osób bezrobotnych 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
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zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana Umowy jest dopuszczalna w przypadku: 1) Wystąpienia zmian powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 2)

Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 3) Wystąpienia konieczności

zmiany osób wskazanych w ofercie przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy

(śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny

niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania

innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w

SIWZ. 4) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5)

Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w Harmonogramie rzeczowo finansowym realizacji

przedmiotu Umowy poprzez: przesunięcie w czasie, w tym związane ze zmianą finasowania, zmianę

zakresów rzeczowych zakończonych i wyodrębnionych technicznie elementów robót,

uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy,

uniemożliwiającymi realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotną wersją przedmiotowego

Harmonogramu. Wartości w Harmonogramie mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian w

planie finansowym Zamawiającego. 6) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian

spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa (np. klęski żywiołowe, wojny,

rewolucje, embarga przewozowe, katastrofy) uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy

zgodnie ze szczegółowym opisem Przedmiotu Umowy oraz mająca wpływ na terminowość wykonania

Przedmiotu Umowy; b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających
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bezpośredni wpływ na terminowość realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wykonania

Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego skutkuje jego przedłużeniem o okres przestojów i

opóźnień; c) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

d) koniecznością wprowadzenia uszczegółowienia Umowy w zakresie dotyczącym realizacji Umowy

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w celu możliwości dokonania bezpośredniej

zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; e) wystąpienia omyłek pisarskich i

rachunkowych w treści Umowy. 7) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek następujących

okoliczności: a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowanej

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienia się na

rynku materiałów nowszej generacji; c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu

innych rozwiązań technicznych/technologicznych/zamiennych niż wskazane w szczegółowym opisie

przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie innych

rozwiązań technicznych/technologicznych/zamiennych będzie skutkować poprawieniem parametrów

technicznych i użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub

kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany

urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw,

certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia

będą wymagane wobec urządzeń lub materiałów zastępujących te wskazane w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, d) wykonania robót

zamiennych. 8) Konieczności wprowadzenia podziału Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne

etapy, zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych, prowadzonych

spraw sądowych, administracyjnych, konieczności uzyskania decyzji. 2. Zamawiający dopuszcza

możliwość wprowadzenia zmiany Umowy w przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy. 3.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany Umowy w przypadku, gdy Wykonawcę,

któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 1) w wyniku nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto Umowę,

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z tego postępowania oraz nie pociąga to za sobą

innych istotnych zmian Umowy lub 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań

Wykonawcy względem jego podwykonawców, w szczególności na skutek utraty płynności finansowej

przez Wykonawcę i niezapłacenia należności podwykonawców.
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-06-19, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane

wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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