
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu: Wymiana okien w audytorium budynku

dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22

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 www.pwsz.elblag.pl

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)

Tak

www.pwsz.elblag.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

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:

pocztą, kurierem, 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: Wymiana okien w audytorium budynku

dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22

Numer referencyjny: ZP/PN/2312/12/1670/2018

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 wymianę okien drewnianych na okna PCV w audytorium

nr 3 budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul.

Czerniakowskiej 22, w tym: - wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane

o powierzchni ponad 2,5 m2 z PCV - ok. 27 m2, - wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i

uchylno- rozwierane o powierzchni do 2,5 m2 z PCV - ok. 2 m2, - malowanie tynków zewnętrznych

farbą (ościeża), - malowanie farbą tynków wewnętrznych, - wykonanie okładzin z płyt gipsowo-

kartonowych na ścianach, - wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, - naprawienie
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uszkodzonych w murze cegieł, - wykonanie tynków zwykłych w miejscach po zamurowanych

przebiciach. 1) Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja stanowiąca: a) ZAŁĄCZNIK

Nr 1a do SIWZ- Przedmiar robót- Wymiana okien drewnianych na okna PCV Audytorium nr 3, b)

ZAŁĄCZNIK Nr 1b do SIWZ- Dokumentacja fotograficzna istniejących okien. Powyższa

dokumentacja opracowana została przez PROJEKTOWNIA S. C Arkadiusz Lewandowski Paweł

Lewandowski, ul. M. Reja 5, 82-300 Elbląg w kwietniu 2018 roku. 2) Informacje dotyczące

przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie wymienionym w pkt. 1) uważa się za

obowiązujące. Wymienione dokumenty należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i

wzajemnie wyjaśniające się. Przedmiar robót należy traktować, jako materiał pomocniczy. Koszty

wprowadzenia zmiany do dokumentacji oraz ryzyko prawidłowości ustalenia wszystkich kosztów

wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 3) Wykonawca, z którym zostanie zawarta

umowa winien zabezpieczyć w sposób zapobiegający jakimkolwiek zniszczeniom, degradacji bądź

dewastacji wszelkie mienie ruchome i nieruchome będące własnością Zamawiającego pozostawione

na czas robót. Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże ww. mienie Zamawiającemu w stanie

niepogorszonym. W ramach obowiązku zabezpieczenia mienia Wykonawca jest zobowiązany do

przeniesienia mienia (meble, urządzenia agd, itp.) w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a po

zakończeniu robót w miejsce docelowego przeznaczenia. 4) Zamawiający wymaga, aby dostarczone

produkty posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną

dokumentację potwierdzającą, że oferowane produkty spełniają wymagane prawem przepisy i normy.

W|w dokumenty należy dostarczyć na żądanie Zamawiającego. 5) Wykonawca udzieli

Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane przez okres minimum 36 miesięcy

od daty końcowego odbioru robót. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres gwarancji. W

wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.

6) Na wszelkie zainstalowane produkty okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji równy jest

okresowi gwarancji udzielonej przez producenta tych produktów. 7) Jeśli gdziekolwiek w

dokumentacji wskazanej w punkcie 1) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,

producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP należy

uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający dopuszcza oferowanie

materiałów lub rozwiązań równoważnych o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż

wymienione dokumentacji w ZAŁĄCZNIKACH Nr 1 a) do l b) do SIWZ. Pod pojęciem

równoważności rozumieć należy, iż materiały te i rozwiązania równoważne zagwarantują realizację

zamówienia dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od

założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Podane w dokumentacji nazwy własne nie mają na

celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy PZP a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań
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jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których

znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie

takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od

materiałów, jakie zostały przyjęte w dokumentacji i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 8)

Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji równoważnych wymaga się od

Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań, jako powiązanych ze sobą i tworzących

docelowy obiekt budowlany. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania dokumentów i

obliczeń potwierdzających, że dobrane rozwiązania, materiały, połączenia różnych technologii i prac

różnych branż spełnią wymagania podstawowe, takie jak: a) bezpieczeństwo konstrukcji, b)

bezpieczeństwo pożarowe, c) bezpieczeństwo użytkowania, d) odpowiednie warunki higieniczne i

zdrowotne oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) oszczędności energii i

odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 9) Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania

pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SIWZ,

obowiązującymi przepisami prawa i normami, w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U.2017. 1332 z późn. zm.) oraz ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, przy

zachowaniu przepisów BiHP oraz maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót

prowadzonych u Zamawiającego. 10) Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia

winny spełniać wymogi określone w: a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.

1332 z późn. zm.), b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 z

późn. zm.). 11) Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną posesji i w obiekcie

Zamawiającego przy ul. Czerniakowskiej 22 w Elblągu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z

Zamawiającym (tel. 55 629 05 66, Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45421132-8

44221100-6

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

Wartość bez VAT:
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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:

miesiącach:   lub dniach: 14

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
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Zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na wymianie stolarki okiennej o wartości

30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w ramach jednego kontraktu.

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:

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

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
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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 7 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.

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

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

przedmiotowym zakresie jest wystarczające.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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

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
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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:

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:
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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 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
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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

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:
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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:

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
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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

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
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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. 10. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu

stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

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: 2018-08-06, godzina: 11:00,

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

> 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
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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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