
Ogłoszenie nr 349422 - 2016 z dnia 2016-11-23 r.

Lublin: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu

pomieszczeń Katedry Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny

Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego ul. Głęboka 30 w Lublinie do

wymogów Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: 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

NaleŜy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŜących do jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŜ 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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeŜeli
dotyczy):

http://www.up.lublin.pl/szp/
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

JeŜeli tak, naleŜy 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: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 189600000, ul. ul.

Akademicka  13, 20950   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 4456603, 4456073, e-mail , faks

814 456 730.

Adres strony internetowej (URL): http://www.up.lublin.pl/szp/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeŜeli 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 kaŜdego 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 moŜna uzyskać pod

adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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tak

http://www.up.lublin.pl/szp/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji moŜna uzyskać pod

adresem

tak

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pokój 54, 20-950

Lublin

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul.Akademicka 13 pok. 54, 20-950

Lublin

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 moŜna uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na

dostosowaniu pomieszczeń Katedry Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu

Przyrodniczego ul. Głęboka 30 w Lublinie do wymogów Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego

Numer referencyjny: AZP/PNO/39/2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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: 3.1.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń

Katedry Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego ul. Głęboka 30

w Lublinie do wymogów Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia

stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, w skład którego wchodzą: a/ projekt budowlany, b/ szczegółowa

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branŜa budowlana, sanitarna, elektryczna, c/

przedmiar robót - branŜa budowlana, sanitarna i elektryczna. 3.2. Zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę

lub podwykonawców wykonujących roboty budowlane: 3.2.1. Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art.

36 ust 2 pkt 8 a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace (pełny etat)

przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 10 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji

zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń Katedry Anatomii

Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego ul. Głęboka 30 w Lublinie do

wymogów Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego. 3.2.2. Zamawiający wymaga zatrudnienie na umowę o

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę następujących osób wykonujących wskazane poniŜej czynności w

trakcie realizacji zamówienia: - 6 osób wykonujących czynności opisane w przedmiarze robót budowlanych poz.

od 1 do 157 tj. m.in. czynności rozbiórkowe, glazurnicze, malarskie, tynkarskie, posadzkowe, wykonanie ścianek

działowych, wentylacji , zadaszenia, wymiana stolarki, wykonanie pochylni i nawierzchni z kostki brukowej,

uzupełnienia nawierzchni z trylinki, wykonanie muru oporowego, ogrodzenia wymiana drzwi p-poŜ i drzwi

wiatrołapu, zieleń, - 2 osoby wykonujące czynności opisane w przedmiarze robót sanitarnych w poz. od 1 do

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=175605a1-b97e-4de2-8408...

4 z 16 2016-11-23 11:12



70, - 2 osoby wykonujące czynności opisane w przedmiarze robót elektrycznych w poz. od 1 do 57. 3.2.3. W

trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec

Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podywkonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.2.2. czynności. Zamawiający uprawniony jest w

szczególności do: a/ Ŝądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i

dokonywania ich oceny, b/ Ŝadania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.

wymogów, c/ przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.2.4. W trakcie realizacji

zamówienia, pod rygorem naliczania kar umownych oraz ewentualnie odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących

po stronie Wykonawcy, na kaŜde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu, zgodnie z jego wyborem wszystkie lub niektóre wskazane

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

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.2.2. 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 złoŜenia oświadczenia, wskazanie,

Ŝe objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem

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

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, b/ poświadczoną za zgodnośc z oryginałem

odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem

regulującym zakres obowiązków, jeŜeli został sporządzony). Kopie umów powinny być zanonimizowane w

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być

moŜliwe do zidentyfikowania, c/ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d/ poświadczoną za zgodność z oryginałem

odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3.2.4. Z

tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących wskazane w pkt 3.2.2. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie o roboty budowlane, stanowiącej

załącznik nr 7 do SIWZ. NiezłoŜenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Ŝądanych
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przez Zamawiającego dowodów 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 pkt-cie

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

lub podwykonawcę, Zamawiający moŜe zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję

Pracy. 3.3. Jakość uŜytych materiałów: 3.3.1. UŜyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające

do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.3.2. W przypadku gdy

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ (załącznik

Nr 1 do SIWZ) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów jak równieŜ za

pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji

technicznych Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub

równowaŜnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV:45453000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45450000-6, 45440000-3, 45430000-0,

45410000-4, 45421000-4, 45111300-1

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

Wartość bez VAT: 284552.85

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

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:

data zakończenia: 31/05/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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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: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiajacy określa Wykonawcy minimalne warunki dotyczące zdolności zawodowej,

w następujacy sposób: 5.2.3.1. Wykonawca spełni warunek zdolności zawodowej jeśli wykaŜe, Ŝe nie

wcześniej niŜ w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną

polegającą na wykonaniu prac remontowo-budowlanych o wartości minimum 350 000,00 zł brutto (słownie:

trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), w skład której wchodziły roboty budowlane, sanitarne i

elektryczne. W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiajacy dokona ich przeliczenia według

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych. JeŜeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji

o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu, kolejnego dnia,

w którym NBP opublikuje ww. informacje. ponadto 5.2.3.2. Wykonawca spełni warunek zdolności

zawodowej jeśli wykaŜe, Ŝe posiada kadrę kierowniczą posiadającą kwalifikacje zawodowe do kierowania

robotami budowlanymi branŜowymi - co najmniej po jednej osobie tj. a/ kierownik robót budowlanych

posiadający uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, b/ kierownik robót

sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c/ kierownik robót elektrycznych posiadający

uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych. Ww. osoby uprawnienia budowlane powinny posiadać zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.09. 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie – (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub przepisów obowiązujących w tym zakresie w

Unii Europejskiej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, śE 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:

6.1.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 6.1.3. zaświadczenie właściwej terenowej

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

albo innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiace przed upływem terminu składania

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜeniena raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu 6.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 6.5.1. JeŜeli

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w ust. 6.1.2 i 6.1.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie zalega z uiszczaniem
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podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe zawarł porozumienie z właciwym

organem w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub

wsprzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument, o którym mowa powyŜej powinien

być wystawionny nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.5.2. Jeśli w kraju

miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie

wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŜone przed

notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być

wystawione w terminie, o którym mowa w ust. 6.5.1. 6.5.3. W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.

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:

6.2.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niŜ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeŜeli 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 naleŜycie, 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 jeŜeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów – inne

dokumenty, na formularzu „Doświadczenie zawodowe” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku

składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek postawiony przez Zamawiającego, podmioty

te mogą spełniać wspólnie. 6.2.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a takŜe zakresu
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. na

formularzu „Potencjał kadrowy”, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez

podmioty występujące wspólnie, warunek postawiony przez Zamawiającego, podmioty te mogą spełniać

wspólnie.

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)

6.3. Wymagany dokument dotyczący opisu i wyceny przedmiotu zamówienia: 6.3.1. kosztorys ofertowy w

branŜy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym

załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający tabelę elementów scalonych, zestawienie materiałów i sprzętu,

odpowiadający co do zakresu opisowi przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego. Kosztorys

ofertowy naleŜy przedłoŜyć w wersji papierowej do oferty. Kosztorys ofertowy musi być sporządzony

zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych opartych na

obowiązujących w tym zakresie przepisach. Kosztorys winien być opracowany metodą kalkulacji

szczegółowej, a wartości poszczególnych elementów robót powinny odzwierciedlać koszty wykonania tych

elementów. ZłoŜony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy będzie podlegał ocenie przez inspektorów robót

budowlanych będących członkami Komisji przetargowej, którzy wystawią opinie w zakresie ich prawidłowego

sporządzenia. Uwaga! Kosztorys ofertowy powinien być skalkulowany w oparciu o przedmiary robót oraz

szczegółowe specyfikacje techniczne dla poszczególnych branŜ w formie kosztorysów szczegółowych. 6.4.

Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postepowania, które naleŜy dołaczyć wraz z

ofertą: 6.4.1. wypełniony formularz Oferta Wykonawcy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do

SIWZ, 6.4.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do

reprezentowania Wykonawcy i do zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych).

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i

pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. 6.4.3. dowód

wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach i/lub poręczeniach naleŜy składać w formie

oryginału). Ponadto zamawiający informuje, Ŝe w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z

postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustwy, w terminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawcy przekazują

Zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.z 2015 r. poz. 184,

161 i 1634). Wraz ze złoŜeniem oświadczenia Wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym
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Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

8.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych

00/100). 8.2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, Ŝe

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,

poz. 1158, z późn. zm.)

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

nie

IV.1.4) Wymaga się złoŜenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złoŜenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złoŜenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej

nie

ZłoŜenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŜeniem oferty zasadniczej:

nie
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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:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złoŜenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złoŜonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

NaleŜy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

nie

NaleŜy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
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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:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Termin gwarancji 20

Termin wykonania przemiotu zamówienia 20

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 zastrzeŜenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

NaleŜy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
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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, jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

NaleŜy 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:

nie

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:
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Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

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 naleŜytego 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

NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1/ terminu wykonania

umowy w przypadku: a/ opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, o ilość dni równą liczbie dni

opóźnienia, b/ opóźnienia Zamawiającego w przeprowadzeniu prawidłowo zgłoszonego przez Wykonawcę

odbioru końcowego robót, c/ wystąpienia siły wyŜszej uniemoŜliwiającej terminową realizację umowy, przy czym

za siłę wyŜszą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne,

któremu nie moŜna zapobiec oraz które wyróŜnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska

przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia Ŝycia społecznego, w szczególności:

katastrofy Ŝywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego

w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu, 2/ wartości umowy brutto, o której

mowa § 3 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,

wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w Ŝycie po dniu zawarcia umowy,

wynagrodzenie Wykonawcy moŜe ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeŜeli w wyniku

zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota naleŜnego podatku oraz łączne

wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten podatek

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=175605a1-b97e-4de2-8408...

15 z 16 2016-11-23 11:12



IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeŜeli dotyczy):

Środki słuŜące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 08/12/2016, 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

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeŜeli środki słuŜące

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:

Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie

do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto podanej w

ofercie

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=175605a1-b97e-4de2-8408...
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