
Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach: ROBOTY BUDOWLANE

WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA

DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO

ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-

Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

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

Ogłoszenie nr 562671-N-2017 z dnia 2017-08-03 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=571a...

1 z 19 03.08.2017, 23:25



postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

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: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach,

krajowy numer identyfikacyjny 14032913100000, ul. ul. Warszawska 142 , 09540 Sanniki, woj.

mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 268 11 08, , e-mail m.patrowicz.sanniki@op.pl, , faks 24 268 11 08.

Adres strony internetowej (URL): http://www.ecasanniki.pl/

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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

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):
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I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://www.ecasanniki.pl/index.php/joomla

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:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo

pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zmianami), osobiście lub za pośrednictwem

posłańca

Adres:
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Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540

Sanniki

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)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z

DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO

OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-

PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

Numer referencyjny: ECA.2600.4.2017

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:
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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 realizacja robót budowlanych wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego

„Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo –

Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”, polegająca na: a) wykonaniu robót budowlanych w

ramach rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącej muszli koncertowej zlokalizowanej Zespołu

Pałacowo-Parkowego im.” Fryderyka Chopina” w Sannikach na terenie wraz z niezbędną infrastrukturą i

wyposażeniem oraz zakup trwałego wyposażenia prowadzenia działalności kulturalnej, b) wykonaniu

robót konserwatorsko-restauratorsko remontowanych przy modernizacji zabytkowego ogrodzenia Zespołu

Pałacowo-Parkowego im.” Fryderyka Chopina” w Sannikach wraz z częściową przebudową i

ujednoliceniem architektury ogrodzenia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

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 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:
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miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-05-28

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:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach

Wykonawca jednoznacznie wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 2 000

000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach

Wykonawca jednoznacznie wykaże, że: 1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: a) 1

robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, remoncie lub przebudowie obiektu

budowlanego wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru zabytków; b) 1 robotę budowlaną polegającą na

budowie, rozbudowie, remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 3

000 000,00 zł brutto każda (słownie: trzy miliony złotych); c) 1 robotę budowlaną obejmującą montaż

kolektorów słonecznych. Zamawiający dopuszcza, aby ww. roboty budowlane/usługi były wykonane w

ramach jednej lub kilku umów. Użyte przez Zamawiającego pojęcia budowy, rozbudowy, remontu,

przebudowy, obiektu budowlanego należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w ustawie Prawo

budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. W przypadku, gdy wartość robót budowlanych/usług wykazanych
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przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską

w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia

niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający

przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). 1.2.2. dysponuje lub będzie

dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby, które będą pełnić

funkcję: a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, posiadającego co najmniej pięcioletnią

praktykę zawodową oraz doświadczenie przy kierowaniu 2 robotami budowlanymi związanymi z

remontem, budową, przebudową lub rozbudową budynku o wartości min. 3.000.000,00 zł brutto każda

oraz posiadająca co najmniej 18-sto miesięczne doświadczenie zawodowe biorąc udział w robotach

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza

muzeum będącego instytucją kultury, b) Kierownika prac restauratorskich oraz prac konserwatorskich

posiadającego kwalifikacje o których mowa w przepisach art. 37a albo 37b ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1445 ze

zmianami) c) Kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji

kierownika robót dla robót elektrycznych, d) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego minimum trzyletnie

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót sanitarnych, e) Kierownika robót

posiadającego uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowalnymi w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w

pełnieniu funkcji kierownika robót dla robót telekomunikacyjnych. Zamawiający informuje, iż

doświadczenie mierzone w latach będzie liczone jako rzeczywiste pełnienie funkcji na poszczególnych

budowach, w związku z czym przy obliczaniu nie będzie brane pod uwagę pełnienie funkcji w tym

samym czasie na różnych budowach. Zamawiający dopuszcza również możliwość łączenia funkcji

Kierownika Budowy z Kierownikiem robót. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst
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jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

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 8 ustawy Pzp)

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:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub

dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w

postępowaniu: a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
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ofert, b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c.

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu, d. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności

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

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy e. oświadczenia Wykonawcy o

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716).

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:

a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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(zgodnie z załącznikiem

nr 3 do SIWZ), 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 rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie
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ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w

oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z

oryginale;. b.wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 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 (zgodnie z załącznikiem nr 4

do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale; c. dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w

wysokości 2 000 000,00 zł.

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)

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. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000,00 zł. 2. Termin wniesienia wadium

upływa dnia 17 sierpnia 2017r., o godz. 12:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3. O

uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje

data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium może być wnoszone: 4.1. w pieniądzu

4.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3. w gwarancjach bankowych, 4.4. w

gwarancjach ubezpieczeniowych, 4.5. w 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
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Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 5. Zamawiający odrzuca

ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Wadium

wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP

S.A. o numerze: 95 1020 1026 0000 1202 0232 2758 Na przelewie należy umieścić adnotację:

„Wadium, Znak sprawy: ECA.2600.4.2017”. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku

Zamawiającego, a nie data wydania dyspozycji przelewu. 7. W przypadku wnoszenia wadium w

formie określonej w ust. 4 pkt 2-5, z uwagi na obowiązek zwrotu przez Zamawiającego wadium oraz

przechowywania ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, Wykonawca powinien złożyć

dokument gwarancji/poręczenia w dwóch formach: • oryginału, który nie będzie w sposób trwały

związany z oferta, np. w dodatkowej kopercie, • kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z

oryginałem, którą można w sposób trwały związać z ofertą. 8. Dokument wadium wniesiony w

formach określonych w ust. 4 pkt 2-5 musi zawierać następujące elementy: a) wskazanie podmiotu

wystawiającego poręczenie lub gwarancję (gwarant), podmiotu zlecającego ustanowienie

poręczenia/gwarancji (Wykonawca) i beneficjenta poręczenia/gwarancji, b) określenie nazwy zadania,

którego dotyczy poręczenie/gwarancja, c) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty

poręczenia/gwarancji -Gwarant musi oświadczyć, Że zapłaci beneficjentowi kwotę

gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, d)

określenie kwoty poręczenia/gwarancji-wadium nie może być mniejsze niż określone w ust. 4, e)

określenie terminu ważności poręczenia/gwarancji - musi obejmować okres począwszy od upływu

obowiązującego terminu składania ofert, aż do upływu ostatniego dnia terminu związania ofertą. f)

bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją - poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest

do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia/gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na

pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu

zaistnienia okoliczności określonych w art.46 ust. 4a i 5 Pzp, g) nieodwołalność poręczenia/gwarancji -

Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji, h)

określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji -wszelkie spory

dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, i) określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji- prawa z

poręczenia/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9.

Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami ust. 8 lub zawierająca postanowienia

ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Beneficjenta jest równoznaczne z nie wniesieniem

wadium i skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium w
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przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Zamawiający zwraca

wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1- 4 Pzp. 11. W przypadku gwarancji bankowej

niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank

(oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe. 12. W przypadku

gwarancji ubezpieczeniowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji

udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. W przypadku poręczenia niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego

wobec wierzyciela. 14. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium dołączyć do oferty.

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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:

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  
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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:

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:
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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:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

okres udzielonej rękojmi i gwarancji na roboty budowlane 20,00

doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika budowy 20,00

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:
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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:

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
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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

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 postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem

nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: a)

terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane są roboty dodatkowe, zgodnie z przepisami

ustawy Pzp, b) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku:  warunków atmosferycznych

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być

potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót
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budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca,

lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu wykonania umowy,  okoliczności

wynikających z tzw. ”siły wyższej”,  konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i pozwoleń,  nie

uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących

przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach

przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie, Wykonawca nie będzie miał prawa do

przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli zamawiający uzna, że przedłużenie terminu wynika z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy;  jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód

spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu,  wykonania robót zamiennych ze

względu na zasady wiedzy technicznej i budowlanej,  wstrzymania robót w przypadku wystąpienia

szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które w sposób obiektywny uniemożliwiają

dalsze wykonywanie robót budowlanych. Ostateczną decyzję o wstrzymaniu robót podejmuje

Zamawiający, Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli

zamawiający uzna, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; c)

przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one korzystne np. technologicznie dla Zamawiającego

albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo

zachowania należytej staranności, np. w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe,

nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą

zaspokajać potrzeby Zamawiającego lub gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się

okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i

jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ

dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w

prawidłowym funkcjonowaniu obiektu, d) przedmiotu zamówienia, jeżeli zachodzi konieczność zmiany

użytych do realizacji zamówienia materiałów pod warunkiem, że materiały zamienne będą o parametrach

nie gorszych lub równych, e) przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana w ilości

jakiegokolwiek elementu prac stanowiących przedmiot zamówienia, f) części zamówienia realizowanej

przez podwykonawcę, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zamawiający stwierdzi,

że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
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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, h) zmian osób pełniących funkcje kierownika budowy oraz kierowników poszczególnych

robót, zgodnie ze złożoną ofertą, pod warunkiem że Wykonawca przedstawi dla nowej osoby kserokopię

wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby

Samorządu Zawodowego lub dokumenty potwierdzające uznanie kwalifikacji lub możliwość świadczenia

usług transgranicznych, i) robót zamiennych, na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w

trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót.

Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne

lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca

przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki

wymaga zatwierdzenia przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji

Zamawiającego, w formie pisemnej, j) wykonania robót zamiennych lub zaniechania części robót celem

należytego wykonania zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wyliczenia przedstawione

przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego. Podstawę dla zaniechania robót lub robót

zamiennych stanowić może protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej

części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót

zamiennych z uwagi na wymogi związane z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Protokół

konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy,

zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać

stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji, k) wszelkich zmian umowy, o ile

konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, l) zmian

teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie w preambule umowy, nowe

dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym

oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę. 3. Zmiana umowy dokonana z

naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 4. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio

dokonanych, a skuteczność zmiany nie ma mocy wstecznej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

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

Data: 2017-08-17, godzina: 12:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> j.polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (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 Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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