Ogłoszenie nr 576470-N-2018 z dnia 2018-06-20 r.

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie: Budowa strażnicy Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z magazynem
przeciwpowodziowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą
techniczną i drogową w Dąbrowie Tarnowskiej
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
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: Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, krajowy numer
identyfikacyjny 350132584, ul. Zarzecze 106 , 30-134 Kraków, woj. małopolskie, państwo
Polska, tel. (12)6399250, e-mail przetargi@straz.krakow.pl, faks (12)6399259.
Adres strony internetowej (URL): www.straz.krakow.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: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.straz.krakow.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.straz.krakow.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, składane osobiście
Adres:
ul. Zarzecze 106, 30-385 Kraków
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa strażnicy Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z magazynem przeciwpowodziowym wraz z
instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i drogową w Dąbrowie Tarnowskiej
Numer referencyjny: WZP.2370.9.2018
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: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie inwestycji pn.
„Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z magazynem
przeciwpowodziowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i
drogową na działkach o numerach ewidencyjnych 170/7, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16,
173/1 obręb Bagienica w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Żabieńskiej 20." Dane techniczne
projektowanego budynku (strażnica KP PSP z wiatą i magazynem przeciwpowodziowym): powierzchnia zabudowy 1 890,18 m2 - powierzchnia użytkowa 3 015,64 m2 - powierzchnia
całkowita 3 432,76 m2 - kubatura 16 888 m3. Zadanie obejmuje w szczególności: a)
rozbiórkę istniejącego obiektu biurowo-administracyjnego wraz z masztem antenowym
przyległym do budynku; pozostałych obiektów kubaturowych; zbiornika przeciwpożarowego;
ogrodzenia; nawierzchni utwardzonych placów i chodników, b) budowę budynku strażnicy
wraz z magazynem przeciwpowodziowym; placu manewrowego; placu ćwiczeń

(obejmującego boisko oraz zbiornik z wodą); parkingów; utwardzonych dojść i dojazdów;
terenów zielonych, c) budowę przyłącza wodociągowego; kanalizacji sanitarnej; gazowego
oraz sygnalizacji świetlnej, d) budowę kanalizacji deszczowej; wewnętrznej instalacji
elektroenergetycznej poza budynkiem i instalacji oświetlenia zewnętrznego, e) wykonanie
instalacji wodno-kanalizacyjnej; c.o; wewnętrznej gazu; wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji; elektrycznej; odgromowej; teletechnicznej; słaboprądowej, f) zagospodarowanie
terenu (mała architektura i nasadzenia). Ponadto zadanie obejmuje również: a) organizację,
zabezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy, b) wykonanie dokumentacji
powykonawczej z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, certyfikatami zgodności, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodności i innymi dokumentami dopuszczającymi do stosowania
na zastosowane materiały i urządzenia wraz z ich wykazem, c) wywóz materiałów
porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowanie zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie, d) uporządkowanie i doprowadzenie do stanu
pierwotnego pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót. Kody CPV: 45 21 61 21–8 Roboty
budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej 45 00 00 00-7 Roboty budowlane 45 11 13
00-1 Roboty rozbiórkowe Szczegółowy zakres pracy zawarty jest w: 1. Decyzji nr 450/2017
Starostwa Powiatowego Dabrowa Tarnowska z dnia 1 grudnia 2017 r. zatwierdzającej projekt
budowlany zamienny wraz z udzieleniem pozowania na budowę, nr sprawy
BA.6740.433.2017. 2. Projekcie budowlanym zamiennym zawierającym: dokumenty
formalno-prawne, uprawnienia i oświadczenia projektantów, geologię, informację BIOZ,
inwentaryzację, projekt rozbiórek, charakterystykę energetyczną budynku, zagospodarowanie
terenu, projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt drogowy, projekt instalacji
wodno-kanalizacyjnej, projekt kanalizacji deszczowej, projekt wewnętrznej instalacji gazu,
projekt instalacji wentylacji klimatyzacji, projekt instalacji elektrycznej. 3. Projekcie
wykonawczym zawierającym: projekt zagospodarowania terenu, projekt rozbiórek, projekt
drogowy, projekt docelowej organizacji ruchu, projekt nasadzeń, architekturę, aranżację
wybranych wnętrz. 4. Projekcie wykonawczym dot. konstrukcji. 5. Projekcie wykonawczym
zawierającym: instalacje wodno-kanalizacyjna, instalacje c.o, instalacje gazu, przyłącze
wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej. 6. Projekcie wykonawczym zawierającym: projekt
przebudowy i remontu sieci kanalizacji sanitarnej, projekt kanalizacji deszczowej, projekt
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 7. Projekcie wykonawczym dot. instalacji
elektrycznych. 8. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 9.
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacja wodnokanalizacyjna. 10. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - roboty
drogowe. 11. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacji
wentylacji mechanicznej. 12. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych - instalacje sanitarne. 13. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, remont sieci kanalizacji sanitarnej,
budowa kanalizacji deszczowej, demontaże istniejącej kanalizacji. 14. Szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - wewnętrzna instalacja
gazu. 15. Przedmiary robót - pomocniczo. 16. Załączniku nr 7A do SIWZ - Dodatkowe
wymagania i wyjaśnienia dot. dokumentacji technicznej. Zamawiający zaznacza, że załączone
przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny, podstawą do obliczenia
ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót.
II.5) Główny kod CPV: 45216121-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7

45111300-1
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: 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:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-23
II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga sporządzenia i uzgodnienia
szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia na 2018 r. przed
podpisaniem umowy. Zamawiający oświadcza, że na realizację inwestycji w 2018 r. posiada
środki finansowe w wysokości ok. 2 mln zł. Harmonogramy rzeczowo-finansowe na kolejne
lata realizacji przedmiotu umowy określane będą każdorazowo przez Zamawiającego i
Wykonawcę w ciągu 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o limicie
środków finansowych przyznanych na dany rok.
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: a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości 1 mln zł, b) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną ubezpieczenia min. 1 mln zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej 1 robotę budowlaną o kubaturze minimum 8.000 m3 z minimum 2 kondygnacjami
o wartości co najmniej 2 mln zł, b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi
uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i osoby te spełniają
następujące wymagania: - kierownik budowy – musi posiadać: uprawnienia budowlane do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami Prawa budowlanego, ponadto musi być
aktualnym członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa, - pracownika
posiadającego uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych bez ograniczeń – musi
posiadać: stosowne uprawnienia, ponadto musi być aktualnym członkiem właściwej
okręgowej izby inżynierów budownictwa, - pracownika posiadającego uprawnienia do
wykonywania robót sanitarnych bez ograniczeń - musi posiadać: stosowne uprawnienia,
ponadto musi być aktualnym członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,
- pracownika posiadającego uprawienia do wykonywania robót drogowych bez ograniczeń musi posiadać: stosowne uprawnienia, ponadto musi być aktualnym członkiem właściwej
okręgowej izby inżynierów budownictwa.
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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy. 3. Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności. 4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
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:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2.
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert 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. 4. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert 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.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści
pięć tysięcy zł 00/100).
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
(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:
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
okres gwarancji 40,00
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:
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
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. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie,
zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość
dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących: 1) Przedłużenia terminu zakończenia
robót, o czas trwania przeszkody, w następujących przypadkach: 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 robót, konieczności zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy nastąpi ograniczenie/wstrzymanie
zasileń budżetowych w finansowaniu przedmiotowej inwestycji lub opóźnienie w procesie
zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów, c) gdy wystąpi konieczność
wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych,
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, d) gdy 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) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu
niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) przerwania lub
zawieszenia prac przez Zamawiającego, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2) Przedłużenia terminu
zakończenia robót o czas wykonania robót budowlanych przy zmianie technologii, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: 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 na
podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpienia
warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji,
w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych instalacji, 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 (w tym awaria systemów zasilania obiektu w media,
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, pożar, zalanie). 3. Zmiany,
o których mowa w ust. 2 są dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena
ofertowa. 4. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony
dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: a) zmiany adresu, osób
reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) zmiany osób
odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 13 ust. 1 i § 14 w przypadku
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c)
zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku
uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie, d)
ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót,
zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy,
jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – również
obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, e) w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, f) wystąpienia konieczności zmiany
zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia
Wykonawcy – również obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana
zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ze względu na: - przedstawienie przez
Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, które w razie ich przyjęcia:
przyspieszą ukończenie robót, obniżą koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie
lub utrzymanie robót, poprawią sprawność lub zwiększą wartość ukończonych robót, w inny
sposób będą korzystne dla Zamawiającego, - wprowadzenie robót zamiennych o wartości
nieprzekraczającej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy, g)
konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót
budowlanych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
przed przystąpieniem do realizacji prac. h) adekwatną zmianę wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającą wprost z zaistniałej zmiany przepisów prawa w przypadku zmiany: stawki podatku od towaru i usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca, który zwróci się do
Zamawiającego o waloryzację wynagrodzenia zobowiązany jest do przedstawienia
Zamawiającemu szczegółowych obliczeń mających wpływ na realizację zamówienia.
Zasadność i poprawność przedstawionych danych zostanie zweryfikowana przez
Zamawiającego. Kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy, nie może
być ani niższa, ani wyższa niż wynika to ze zmiany przepisów prawa.

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: 2018-07-06, 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 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:
1. Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % wartości brutto oferty. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej na
dzień podpisania umowy.

