
Ełckie Centrum Kultury: Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum

Kultury

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś

Priorytetowa 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1 – „Infrastruktura kultury”, Poddziałania 6.1.3 –

„Instytucje kultury – ZIT bis” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego

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

Ogłoszenie nr 577699-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.
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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: Ełckie Centrum Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 68740000000, ul.

Wojska Polskiego 47 , 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48 87 621 80

00, , e-mail sekretariat@eck.elk.pl, waldemar.pienkowski@eck.pl, faks +48 87 621 80 00.

Adres strony internetowej (URL): www.eck.elk.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):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)
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Tak

http://eck.elk.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://eck.elk.pl/przetargi/

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 (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres:

Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, pok. nr 30 (sekretariat)

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

które nie są ogólnie dostępne

Nie
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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: Rozbudowa budynku i zagospodarowanie

terenu Ełckiego Centrum Kultury

Numer referencyjny: DR.212.1.18

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: 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Opis przedmiotu zamówienia i jego lokalizacja a)

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku Ełckiego Centrum Kultury (ECK) o

salę wielofunkcyjną wraz z podstawowym zapleczem technicznym i sanitarnym, a także o klatkę

schodową z windami umożliwiającą skomunikowanie części realizowanej z istniejącą, oraz wykonanie

zagospodarowania terenu – wszystkie prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej która
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stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w mieście Ełku przy ul.

Wojska Polskiego 47 na działce nr ew. 407/1, obręb 1 - Ełk. b) Budynek z salą wielofunkcyjną

zostanie zlokalizowany w poziomie istniejącej skarpy od południowo-zachodniej strony budynku

ECK. Większa część budynku schowana będzie pod gruntem, jedynie sama sala z tarasem i partią

wejściową „wychodziła” będzie ze skarpy. Budynek przykryty płaskim monolitycznym stropem, na

którym zaprojektowano zielony dach. Po wykonaniu prac, odtworzony zostanie istniejący plac

manewrowy oraz taras przy budynku ECK. c) Obiekt skomunikowany zostanie z istniejącą częścią

ECK poprzez klatkę schodową oraz windy, jak również bezpośrednio z zewnątrz z części parkowej

terenu poprzez wejście od strony ulicy Nadjeziornej i Zamkowej. d) Sala wielofunkcyjna spełniała

będzie głównie funkcje sali widowiskowo – teatralnej, kinowej, koncertowej. Przewidziano

zainstalowanie trybuny teleskopowej na 72 miejsca oraz urządzenia niezbędne do prawidłowego

pełnienia ww. funkcji w tym ustroje akustyczne. (Uwaga: w zakres zamówienia nie wchodzi

wyposażenie ruchome sali wyspecyfikowane w Projekcie wykonawczym Etap II branża: architektura

+ konstrukcje na rysunku nr 2 w opisie: PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE: pkt VI Krzesła na

widownię 120szt + wózki transportowe 4 szt. oraz pkt. 1 Pomieszczenie socjalne i pkt. 2

Pomieszczenie porządkowe. Wyposażenie pomieszczeń 3. Toaleta damska, 4. Toaleta męska, 5.

Toaleta dla niepełnosprawnych, 6. Toaleta pracownicza - są objęte zakresem zamówienia.) e) Na

terenie niezagospodarowanego obecnie parku projektuje się zagospodarowanie terenu z wyposażeniem

w obiekty małej architektury i oświetleniem. f) Uwaga! Zamówienie obejmuje wykonanie robót

budowlanych opisanych dokumentacją Rozbudowa budynku Ełckiego Centrum Kultury - Etap I i Etap

II. Etap I w tym zadaniu nie jest realizowany w pełnym zakresie. Zadanie obejmuje tę część Etapu I,

która dotyczy dobudowy nowej kubatury do istniejącego obiektu. Roboty związane z remontem części

istniejącego budynku nie wchodzą w zakres realizowanego obecnie zadania. Należy jedynie wykonać

wszystkie otwory komunikacyjne z ich wykończeniem oraz przejście w poziomie parteru przez

pomieszczenie obecnej kawiarni ze ścianą oddzielającą salę konsumpcyjną łącznie. Zakres robót Etapu

I realizowanych w ramach planowanego zadania jest przedstawiony na rysunkach X_2, X_3, X_4

dostępnych w Załączniku nr 4 w folderze Rysunki do zakresu Etapu I. Etap II jest realizowany w

pełnym zakresie zgodnie z dokumentacją (z uwzględnieniem informacji o wyłączonym wyposażeniu).

g) Realizowane będą roboty w zakresie: - roboty ziemne, - roboty rozbiórkowe, - roboty

fundamentowe, - roboty budowlane stanu surowego, - roboty wykończeniowe, - roboty związane z

wykonaniem nawierzchni utwardzonych, - roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych

zewnętrznych i wewnętrznych, - roboty instalacyjne wod-kan., - roboty instalacji wentylacyjnej, -

roboty instalacyjne teletechniczne, - roboty związane z zagospodarowaniem zieleni, - roboty związane

z obiektami małej architektury, - inne czynności związane z wykonywaniem bezpośrednio prac
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budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. h) Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne z

uwzględnieniem uwag do etapu I i II. Załączone przedmiary robót są przykładowe, określające

orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym

skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączony projekt (z uwzględnieniem jego

zakresu) i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi

podstawy do późniejszego rozliczenia umowy – umowa jest ryczałtowa. W cenie oferty należy

uwzględnić koszty wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a które

należy wykonać zgodnie z projektami. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu

błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów

niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonego projektu. 1.2. Wymagania ogólne

Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów. Wykonane roboty oraz użyte

materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo

Budowlane z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn.

zmianami. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne lub przedmiary robót mogą wskazywać

dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza

oferowanie na etapie realizacji materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w

dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarach robót pod warunkiem, że

zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w

dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz będą nie gorsze pod względem

charakteru użytkowego, parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość) oraz parametrów

bezpieczeństwa użytkowania. UWAGA: Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy

przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac

budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane z dnia 7 lipca

1994r z późn. zmianami”. 1.3. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy

realizacji przedmiotu zamówienia. 1.3.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w

trakcie realizacji zamówienia: a) roboty ziemne, b) roboty rozbiórkowe, c) roboty fundamentowe, d)

roboty budowlane stanu surowego, e) roboty wykończeniowe, f) roboty związane z wykonaniem

nawierzchni utwardzonych, g) roboty związane z wykonaniem instalacji h) roboty związane z

zagospodarowaniem zieleni, i) roboty związane z obiektami małej architektury, j) inne czynności

związane z wykonywaniem bezpośrednio prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu

zamówienia. (Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z

wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi
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osób kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną itp.) 1.3.2. W trakcie realizacji

zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.1 czynności. Zamawiający

uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu

wykonywania świadczenia. 1.3.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.1. czynności w trakcie

realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę

danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu

powinny być możliwe do zidentyfikowania; (Uwaga: Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o

pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać

przeanalizowana przez składającego pod kątem odpowiednich przepisów o ochronie danych

osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami prawa). 1.3.4. Z tytułu

niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych

postanowieniach umowy (we wzorze umowy) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów
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w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.1.

czynności. 1.3.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez

Państwową Inspekcję Pracy. 2. GWARANCJA - minimalny wymagany okres gwarancji 60 pełnych

miesięcy od daty odbioru końcowego

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45111200-0

45400000-1

45233200-1

45112710-5

45300000-0

45330000-9

45310000-3

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

Wartość bez VAT: 6203722,36

Waluta:

PLN

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

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

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-10-31

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: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, posiadanie środków

finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 000 000 PLN, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Jeżeli posiadane

środki finansowe lub zdolność kredytowa wykazywana będzie w walucie innej niż PLN,

Zamawiający dokona przeliczenia ich na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym

ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się posiadaniem

udokumentowanego doświadczenia z wykonania, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej dwóch robót

polegających na budowie lub przebudowie budynku kubaturowego (z wyłączeniem obiektów

produkcji rolniczej i przemysłowej oraz hal i magazynów) o wartości minimum 4mln zł brutto

(każda robota). Uwaga: Jeżeli wykazywane roboty będą potwierdzać wysokość tych robót w

walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu

NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień

Publicznych.
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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: Nie

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

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

a). Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d7cac...

10 z 18 2018-06-22, 11:54



posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b). 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, 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;

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)

a). Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do SIWZ); b). Dokumenty potwierdzające

uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych

dokumentów rejestrowych. c). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
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Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy zł)

przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: –

w pieniądzu – w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – w gwarancjach

bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielonych przez podmioty, o

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

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz 275). Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy zamawiającego: 55 1020 4724

0000 3902 0047 5210 Uwaga! Dokumenty dotyczące wadium winne być dołączone do oferty jako

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączonej

do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot wykonawcy bez dekompletowania 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:

Nie

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

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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

zamówienia:

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

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

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

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 20,00

Doświadczenie kadry kierowniczej 20,00

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

nieograniczony)

Nie

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. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących

okolicznościach: 1.1. w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem

robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu

prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć

przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego. 1.2. w przypadku

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji przetargowej lub

specyfikacji wykonania i odbioru robót, 2. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w

przypadku: 2.1. wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do
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wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, 2.2. postojów

spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nie

oznakowanych w dokumentacji projektowej, 2.3. wystąpienia warunków atmosferycznych

uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym, 2.4.

wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy którejkolwiek ze

stron umowy, 2.5. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy

skutkujących niemożliwością prowadzenia prac. 3. Zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się w

przypadku zmiany: 3.1. stawki podatku od towarów i usług, 3.2. wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3.3. zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez wykonawcę 3.4. w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w

dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót

dodatkowych lub zamiennych,

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: 2018-07-12, godzina: 10:00,

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
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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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d7cac...
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