
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu: Remont budynku Domu Studenta nr 2

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13

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

Nie
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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: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, krajowy numer

identyfikacyjny 17071162800000, ul. ul. Wojska Polskiego 1 , 82300 Elbląg, woj. warmińsko-

mazurskie, państwo Polska, tel. 55 629 0 505, e-mail zp@pwsz.elblag.pl, faks 55 629 0 510.

Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.elblag.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: Inny (proszę określić):

uczelnia publiczna

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)

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

zamówienia

Nie

www.pwsz.elblag.pl

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:

kurierem, pocztą, osobiście

Adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg pokój 18

(kancelaria ogólna)

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: Remont budynku Domu Studenta nr 2

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13

Numer referencyjny: ZP/PN/2312/08/1545/2018

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: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu segmentu D budynku Domu Studenta

nr 2 przy ul. Wspólnej 11-13 w tym: a) zwiększenie izolacyjności akustycznej ściany działowej w

pom. nr 4 na poziomie parteru budynku w zakresie: - demontaż okładziny z płyt gipsowych -

dostawienie ścianek akustycznych do istniejących ścian - dostawienie ścianek działowych z płyt

gipsowo-kartonowych - wykonanie okładzin z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach. b) naprawa

i wzmocnienie ścian w pom. nr 3 i 4 na poziomie parteru budynku w zakresie: - wzmocnienie filara

istniejącej ściany konstrukcyjnej rusztem stalowym: podstemplowanie zagrożonych nadproży i

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ab78...

4 z 18 2018-06-28, 14:32



stropów, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, zerwanie posadzki z

tworzyw sztucznych, posadzki cementowej, rozebranie warstwy izolacyjnej, wykonanie podlewek,

wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych, wykonanie jastrychów

cementowych, wykonanie posadzek samopoziomujących, posadzek z tworzyw sztucznych,

obudowanie słupów stalowych płytami gipsowo- kartonowymi, wykonanie gładzi gipsowych -

naprawa spękań ściany działowej: naprawa rys, wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach, wykonanie

gładzi na ścianach, c) remont pomieszczeń nr 101 i 102 na I piętrze z przystosowaniem dla osób

niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 38,10 m2 w zakresie: - przebudowa ścian działowych -

demontaż stolarki drzwiowej drewnianej - uzupełnienie otworów w murze po demontażu istniejących

drzwi wejściowych - rozebranie posadzek z terakoty, skucie nierówności betonu, wykonanie warstw

wyrównawczych i izolacji przeciwwilgociowej - wykonanie okładzin podłogowych z płytek

gresowych w pomieszczeniu sanitarnym - montaż stolarki drzwiowej drewnianej - rozebranie okładzin

ściennych z glazury - licowanie ścian z płytek gres w pomieszczeniu sanitarnym - wymiana opraw

oświetlenia sufitowego - wykonanie instalacji przyzywowej z połączeniem z portiernią w budynku -

montaż osprzętu elektrycznego - wykonanie izolacji akustycznej istniejących ścian - przygotowanie

ścian pod malowanie - malowanie istniejących ścian i sufitów - układanie wykładzin dywanowych

obiektowych - montaż tablic informacyjnych i piktogramów na wbudowanej stolarce drzwiowej -

roboty sanitarne: demontaż ustępu z miską, umywalki, kabiny prysznicowej, brodzika, itp.; montaż

rurociągów, brodzika bezprogowego, ustępów, umywalek, deszczownic, montaż poręczy przy wc,

umywalce, itp., wyposażenie łazienek w siedzisko prysznicowe, suszarkę do rak itp., demontaż i

montaż grzejników elektrycznych, montaż wentylatora - roboty elektryczne: rozbudowa rozdzielnic

TK2/D i T2/D- Mocowanie na gotowym podłożu aparatów z częściowym rozebraniem i złożeniem

bez podłączenia, wykonanie instalacji odbiorczych: mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub

stropach, ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle, montaż przewodów,

zaprawianie bruzd, przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu, montaż na gotowym podłożu

puszek bakelitowych, łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, przygotowanie podłoża pod

oprawy oświetleniowe, montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych

sufitowych, mocowanie na gotowym podłożu aparatów z częściowym rozebraniem i złożeniem bez

podłączenia, wykonanie instalacji ochronnych: pierwszy pomiar uziemienia, pierwszy pomiar

skuteczności zerowania, następny pomiar skuteczności zerowania, sprawdzenie i pomiar kompletnego

obwodu elektrycznego. d) remont pomieszczeń na poziomie poddasza o łącznej powierzchni 115 m2,

na poziomie I piętra o łącznej powierzchni 221,30m2, na poziomie parteru o łącznej powierzchni

259,40m2 w zakresie: - usunięcie zacieków na sufitach i ścianach, - naprawa pęknięć tynków

wewnętrznych, - wymiana uszkodzonych płytek w pomieszczeniach sanitarnych, - wykonanie izolacji
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akustycznej istniejących ścian, - przygotowanie ścian pod malowanie, - malowanie istniejących ścian i

sufitów, - zerwanie posadzki pcv, - demontaż listew przypodłogowych, - wyrównanie warstw pod

posadzki z zapraw samopoziomujących, - układanie wykładzin dywanowych obiektowych, -

przygotowanie i malowanie stolarki drzwiowej drewnianej. e) wykonanie izolacji akustycznej ścian

wewnętrznych na poziomie parteru i I piętra w zakresie: - demontaż okładziny z płyt gipsowych na

stropach - wykonanie ścianek akustycznych systemowych dostawionych do istniejących ścian np.: -

wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych -

montaż okładzin z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych. 1)

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja stanowiąca: a) ZAŁĄCZNIK Nr 1a do SIWZ-

Przedmiar robót- Branża budowlana „Remont budynku Domu Studenckiego nr 2 PWSZ (segment

"D") w zakresie zwiększenia izolacyjności akustycznej ściany działowej w pom. nr 4 na poziomie

parteru budynku segment "D"” b) ZAŁĄCZNIK Nr 1b do SIWZ- Przedmiar robót- Branża

budowlana” Remont budynku Domu Studenckiego nr 2 PWSZ w zakresie naprawa i wzmocnienie

ścian w pom. 3 i 4 na poziomie parteru budynku (Segment D)”, c) ZAŁĄCZNIK Nr 1c do SIWZ-

Projekt remontu wzmocnienia ścian w pom. 3 i 4 na parterze budynku segment ,,D”- Opis techniczny,

Rysunki, Dokumentacja zdjęciowa d) ZAŁĄCZNIK Nr 1d do SIWZ- Przedmiar robót- Branża

budowlana Remont pomieszczeń nr 101, 102 na i piętrze z przystosowaniem dla osób

niepełnosprawnych oraz zwiększenie akustyczności ścianek działowych na parterze i pierwszym

piętrze - segment "D" Domu Studenta nr 2 PWSZ, e) ZAŁĄCZNIK Nr 1e do SIWZ- Przedmiar robót-

Branża budowlana Remont budynku domu studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w

Elblągu z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych f) ZAŁĄCZNIK Nr 1f do SIWZ-

Przedmiar robót- Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w

Elblągu z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie akustyczności

ścianek działowych na parterze i pierwszym piętrze g) ZAŁĄCZNIK Nr 1g do SIWZ- Przedmiar

robót- Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z

przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie akustyczności ścianek

działowych na parterze i pierwszym piętrze h) ZAŁĄCZNIK Nr 1h do SIWZ- Przedmiar robót-

Roboty remontowe budowlane pomieszczeń na parterze i pierwszym – zwiększenie akustyczności

ścianek działowych segment "D" Domu Studenta nr 2 PWSZ i) ZAŁĄCZNIK Nr 1i do SIWZ

Przedmiar robót- Branża sanitarna -Remont pomieszczeń nr 101, 102 na 1 piętrze z przystosowaniem

dla osób niepełnosprawnych segment "D" Domu Studenta nr 2 PWSZ j) ZAŁĄCZNIK Nr 1j do SIWZ

Przedmiar robót- Branża elektryczna -Remont pomieszczeń nr 101 i 102 na poziomie 1 piętra z

przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie akustyczności ścianek działowych na

poziomie parteru i 1 piętra segment D Domu Studenckiego nr 2 PWSZ k) ZAŁĄCZNIK Nr 1k do
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SIWZ- Projekt techniczny remontu budynku ,,D” Domu Studenta Nr 2 PWSZ przy ul. Wspólnej 11-13

w Elblągu -Opis techniczny, Rysunki, Charakterystyka obiektu, l) ZAŁĄCZNIK Nr 1l do SIWZ-

Projekt budowlano-wykonawczy remont pomieszczeń nr 101 i 102 na i piętrze z przystosowaniem dla

osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie akustyczności ścianek działowych na parterze i i piętrze

-segment "D" Domu Studenckiego nr 2 PWSZ Elbląg ul. Wspólna 11-13- instalacje elektryczne

Powyższa dokumentacja opracowana została przez FEDERACJĘ STOWARZYSZEŃ – NAUKOWO

– TECHNICZNYCH RADĘ REGIONALNĄ W ELBLĄGU 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 108 w

maju 2018 roku.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45300000-0

45400000-1

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: Tak

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:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt. 6

ustawy PZP oraz na wskazanych tam zasadach, w zakresie zamówienia polegającego na powtórzeniu

podobnych robót budowlanych określonych w zamówieniu podstawowym w szczególności dot.

remontu pomieszczeń, w tym: - przebudowa ścian działowych - demontaż stolarki drzwiowej

drewnianej - rozebranie posadzek z terakoty, skucie nierówności betonu, wykonanie warstw
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wyrównawczych i izolacji przeciwwilgociowej - wykonanie okładzin podłogowych, - montaż stolarki

drzwiowej - rozebranie okładzin ściennych, - wykonanie izolacji akustycznej ścian, - przygotowanie

ścian pod malowanie, - malowanie ścian i sufitów, - układanie wykładzin, - montaż tablic

informacyjnych i piktogramów, - roboty sanitarne, - roboty elektryczne, - usunięcie zacieków na

sufitach i ścianach, - naprawa pęknięć tynków wewnętrznych, - wymiana uszkodzonych płytek.

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: 60

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

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:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: • Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada doświadczenie

polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i

wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za tożsame zamówienie

Zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na remoncie obiektu użyteczności publicznej lub

budynku mieszkalnego o wartości 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy

złotych 00/100). Przez pojęcie „obiekty użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie obiekty

wymienione w § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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(Dz.U.2015.1422 t.j. z późn. zm.). • Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub

będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą kierującą robotami

budowlanymi posiadającą aktualne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 z późn. zm.) i Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z późn. zm.), lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

USTAWY PZP:

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:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. a)

Wykaz robót winien zawierać: • rodzaj robót, • wartości robót, • daty wykonania, • miejsce

wykonania, • nazwy podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane. b) Do Wykazu należy

dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone według wzoru stanowiącego

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ. c) Dowodami, o których mowa wyżej 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; wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych. 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, według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ.

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)

Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ

podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest

podpisana w imieniu Wykonawcy przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo,

Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
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sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej co

podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia albo o braku przynależności do grupy

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

(Dz. U. 2017. 229), według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ. a) Oświadczenie to

należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art.

24 ust. 11 ustawy PZP. UWAGA! b) W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy

kapitałowej Zamawiający uzna, że oświadczenie dołączone do oferty w terminie składania ofert w

przedmiotowym zakresie jest wystarczające. c) W przypadku zamówienia podzielonego na części

przedmiotowe oświadczenie winno dotyczyć całego zamówienia, a nie tylko części, na którą ofertę

składa Wykonawca.

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. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w

postępowaniu wynosi: 5.500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). 3. Wadium

może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach

ubezpieczeniowych, e) 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. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank

Zachodni WBK S.A. 1 O/Elbląg 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942 z dopiskiem: wadium –

remont DS2
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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:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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  

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:
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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)

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ab78...

13 z 18 2018-06-28, 14:32



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 oferty (brutto) 60,00

Termin realizacji robót 20,00

Okres gwarancji 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:

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
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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

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ab78...

15 z 18 2018-06-28, 14:32



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:

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość istotnych zmian, za zgodą

obu stron, postanowień zawartej umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych

okoliczności: 1) konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących

sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian

dokumentacji w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na

dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac

określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania

robót zamiennych lub robót w wyniku udzielenia zamówień dodatkowych lub powtarzających się,

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych

czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia

w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w
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przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości

wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub

nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g)

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami. 2) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp., 3)

konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru

budowlanego, PIP itp., 4) konieczność wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres

przedmiotu zamówienia, których wprowadzenie będzie konieczne dla wykonania całości robót i

uzyskania założonego efektu użytkowego, 5) zmiany materiałów, parametrów technicznych,

technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w

następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej

przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpienia warunków

terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji w szczególności

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektów budowlanych, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d)

wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami. 6) ustawowa zmiana stawki podatku VAT gdy istnieje obiektywna konieczność

wprowadzenia zmian, np., gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami

albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu

Cywilnego. 7) zmiana numeru konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 8) usunięcie

rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami stanowiącymi

jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych

rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 9) zmiany

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to

niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,

10) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego

wynagrodzenia ani jego części.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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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: 2018-07-16, godzina: 11:00,

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

>

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:

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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