
Gmina Piława Górna: „Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów

w budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej” (etap II)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

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

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

Ogłoszenie nr 515895-N-2017 z dnia 2017-05-24 r.
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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: Gmina Piława Górna, krajowy numer identyfikacyjny 52715000000, ul. ul.

Piastowska 69 , 58240 Piława Górna, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 324 934, e-mail

przetargi@pilawagorna.pl, faks 748 371 386.

Adres strony internetowej (URL): http://www.pilawagorna.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 samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

http://pilawagorna.biuletyn.net/?bip=1&cid=50&bsc=N
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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:

Złożenie ofert w siedzibie zamawijącego lub przesłanie drogą pcztową

Adres:

Gmina Piława Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna, pok. nr 20 I piętro

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: „Modernizacja instalacji elektrycznej i

strukturalnej LAN oraz sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej” (etap II)
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Numer referencyjny: ZBP.271.1.6.2017

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:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

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: Część I. Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN, wymiana drzwi,

ułożenie wykładzin podłogowych w pomieszczeniach w piwnicy budynku Część II. Malowanie

pomieszczeń nr 1, nr 2 nr 3, nr 4 i nr 20 w piwnicy budynku

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

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
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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: 2017-09-15

II.9) Informacje dodatkowe: Wizja lokalna odbędzie się w dniu 31.05.2017 o godz. 10.00

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: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w

powyższym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w

powyższym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Część I. Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN, wymiana

drzwi, ułożenie wykładzin podłogowych w pomieszczeniach w piwnicy budynku a) Doświadczenie

zawodowe. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej: 2 robót

budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie instalacji elektrycznej,

oświetleniowej oraz strukturalnej LAN; dotyczy robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
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przed upływem terminu składania ofert, 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; b) Potencjał

techniczny – Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w

powyższym zakresie. c) Kadra techniczna. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami,

które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, które posiadają wymagane uprawnienia

budowlane bez ograniczeń w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi. Osoby kierujące robotami

budowlanymi powinny być członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego Część II.

Malowanie pomieszczeń TPD w piwnicy budynku a) Doświadczenie zawodowe. Wymagane jest

wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej: 2 robót polegających na malowaniu

pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej; dotyczy robót wykonanych w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 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; b) Potencjał

techniczny – Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w

powyższym zakresie. c) Kadra techniczna. – Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału

w postępowaniu w powyższym zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: - Wykonawca posiada opinię producenta o możliwości wykonania przez

Wykonawcę certyfikowanej instalacji strukturalnej oraz gotowości do udzielenia min. 10-letniej

gwarancji systemowej na instalację, po wykonaniu zadania przez Wykonawcę; - Kierownikiem

robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –

posiadającym łącznie: • aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku

wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych

państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65) •

minimum 5 lata doświadczenia zawodowego (łącznie) w nadzorowaniu robót sieciowych

elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: kierownik budowy lub kierownik robót lub

inspektor nadzoru inwestorskiego

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
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USTAWY PZP:

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2.1

do SIWZ dla Części I oraz załącznik nr 2.2 do SIWZ dla Części II - 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 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:

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.1 do

SIWZ dla Części I oraz załącznik nr 3.2 do SIWZ dla Części II. - Wykonawca, który powołuje się

na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia

oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

postępowaniu, składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów. Zamawiający

publikuje pomocniczo wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów

w trakcie realizacji zamówienia – załącznik nr 4.1 do SIWZ dla Części I oraz załącznik nr 4.2 do

SIWZ dla Części II. Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia siłami

własnymi Wykonawca jest zobowiązany zamieścić niniejszy załącznik w ofercie i opatrzyć go

adnotacją „NIE DOTYCZY” - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

Wykonawców, Oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. - Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom o

zdolnościach, na których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne

Oświadczenia dla tych podwykonawców. Zamawiający publikuje zakres przedmiotu zamówienia

powierzony do wykonania podwykonawcom – załącznik nr 5.1 do SIWZ dla Części I oraz

załącznik nr 5.2 do SIWZ dla Części II. Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu

zamówienia siłami własnymi Wykonawca jest zobowiązany zamieścić niniejszy załącznik w

ofercie i opatrzyć go adnotacją „NIE DOTYCZY”

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
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.1 do SIWZ dla Części I oraz załącznik nr 1.2 do

SIWZ dla Części II - opinia producenta o możliwości wykonania przez Wykonawcę certyfikowanej

instalacji strukturalnej oraz gotowości do udzielenia min. 10-letniej gwarancji systemowej na

instalację, po wykonaniu zadania przez Wykonawcę – dotyczy tylko Części I - Zaakceptowany

(zaparafowany) projekt umowy dla części przedmiotu zamówienia, na która Wykonawca składa

ofertę. Projekt umowy powinien być zaparafowany przez osobę upoważnioną do reprezentowania

Wykonawcy – załącznik nr 9.1 do SIWZ dla Części I oraz załącznik nr 9.2 do SIWZ dla Części II

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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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:

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
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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 gwarancj 40,00

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

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
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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:
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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:

licytacja wieloetapowa

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić

zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: 1) konieczności

przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 2) konieczności przesunięcia terminów

umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
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3) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu robót ze względu na przyczyny leżące po

stronie Zamawiającego, niezależne od niego, dotyczące np. braku możliwości przekazania miejsca

realizacji zamówienia z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, 4)

zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z

udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu robót budowlanych powierzonych podwykonawcom,

wprowadzenia nowych podwykonawców, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać

właściwości niezbędne do realizacji zamówienia, (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca

powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji

zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę,

5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §3 ust. 2 umowy (podwykonawców, na

zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo

zamówień publicznych), z zastrzeżeniem zapisów §9 Umowy, 6) zmiany powszechnie obowiązujących

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, 7) ustawowej zmiany stawek

podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości

zwiększenia wartości Umowy, o której mowa w § 3 ust 1 Umowy, 8) zmiany cen w sytuacji, kiedy

zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze

Stron, 9) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia

konieczności wykonania robót zamiennych, zamówień dodatkowych, jeśli konieczność wykonania

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

pod warunkiem wyrażania zgody przez Zamawiającego

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: 2017-06-09, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu

>

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: 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

Część

nr:
1 Nazwa:

Część I. Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN, wymiana drzwi,

ułożenie wykładzin podłogowych w pomieszczeniach w piwnicy budynku

1) 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. Remont

instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz strukturalnej LAN w piwnicy budynku B. 1) modernizacja

instalacji elektrycznej – instalacje wewnętrzne, 2) rozdzielnica piętrowa RP, 3) instalacje gniazd

wtykowych ogólnego przeznaczenia, 4) instalacje gniazd wtykowych dedykowanych (dla komputerów

typu data z kluczem), 5) instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego, 6) sieć strukturalna, 7) ochrona

przeciwporażeniowa, 8) ochrona przeciwprzepięciowa, 9) połączenia wyrównawcze, 10) roboty murowe:

wykucia i zamurowania związane z wykonaniem instalacji, wykonanie gładzi gipsowych – zamurowania

muszą tworzyć jednolitą powierzchnię z powierzchnią pierwotną ścian i sufitów. 2. Zamówienie obejmuje

także wykonanie prac porządkowych w celu umożliwienia korzystania z pomieszczeń zgodnie z ich

przeznaczeniem po zakończeniu wykonywania robót, w szczególności umycie podłóg, okien, stolarki

drzwiowej, usunięcie i wywiezienie na składowisko wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji

zamówienia, a także ewentualne wynoszenie mebli z pomieszczeń, gdzie będą prowadzone roboty oraz
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ponowne ich ponowne wniesienie i ustawienie po zakończeniu robót. 3. Uwaga zakres przedmiotu

zamówienia jest inny niż przedstawiony w dokumentacji projektowej. 1) W przypadku montażu opraw

oświetleniowych Wykonawca montuje tylko oprawy wskazane w szkicu stanowiącym Załącznik nr 10.1

do SIWZ (oznaczone na szkicu symbolem oprawy w kolorze niebieskim), dla pozostałych opraw

(oznaczone na szkicu symbolem okręgu w kolorze czerwonym) Wykonawca wykonuje wyprowadzenia

umożliwiające ich późniejszy montaż przez Zamawiającego we własnym zakresie. 2) W pomieszczeniu

nr 11 należy wykonać instalację elektryczną wg Załącznika nr 10.1 do SIWZ. W szczególności montaż

dwuklawiszowego włącznika oświetlenia oraz wykonanie instalacji w sposób umożliwiający oddzielne

włączanie części oświetlenia, a także wykonanie wyjść na dwie plafoniery na suficie. 3) W

pomieszczeniu nr 2 należy wykonać instalację elektryczną wg Załącznika nr 10.1 do SIWZ. W

szczególności wykonać dodatkowe gniazdo wtykowe 230V 2x2P+Z. 4) W pomieszczeniu nr 4 należy

wykonać instalację elektryczną wg Załącznika nr 10.1 do SIWZ. W szczególności montaż

dwuklawiszowego włącznika oświetlenia oraz wykonanie instalacji w sposób umożliwiający oddzielne

włączanie części oświetlenia. 5) W przypadku wykonania instalacji dla gniazd wtykowych, należy

wykonać ją tylko dla gniazd wskazanych w Załączniku nr 10.1 do SIWZ. 4. Wymiana drzwi Przedmiot

zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Demontaż istniejących drzwi o szer. 80 – 6 szt. 2) Poszerzenie

otworów drzwiowych i przystosowanie ich do drzwi o szer. 90. 3) Montaż drzwi o szer. 90 wraz z

ościeżnicami, skrzydła drzwi z poszyciem z blachy stalowej – 6 szt. 4) Wykończenie otworów

drzwiowych. 5) Wywiezienie gruzu i utylizacja zdemontowanych drzwi. 6) Wykonanie wszelkich

czynności i robót niezbędnych dla wykonania zamówienia. 5. Ułożenie wykładzin podłogowych w

pomieszczeniach oznaczonych w dokumentacji projektowej jako nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 20. Przedmiot

zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Usunięcie i utylizacja wykładziny obecnie znajdującej się na

podłogach w ww. pomieszczeniach wykładziny. 2) Gruntowanie posadzki. 3) Wylanie masy

wyrównawczej min. 5mm. 4) Montaż wygładziny PCV heterogenicznej grubości min. 2mm wraz z

wykonaniem cokołu wys. min. 10cm – 2 kolory wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym wraz z

zagruntowaniem wykładziny przed jej użytkowaniem. 5) Wykonanie wszelkich czynności i robót

niezbędnych dla wykonania zamówienia. 6) Uprzątniecie pomieszczeń po zakończeniu robót i wywóz

odpadów na składowisko. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia,

wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących modernizację

instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN, wymianę drzwi, ułożenie wykładzin w liczbie min. 2 osób,

były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części

zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 2) Najpóźniej w podpisania umowy
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Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego

czynności, o których mowa w ppkt 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o

pracę wraz z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności,

określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, w

imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być

opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu. 3) Wykonawca jest

zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie

Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu –

w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu poświadczone za zgodność z

oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę

potwierdzających, że czynności o których mowa w ppkt 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na

umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. 4) Kopie umów, o których mowa w ppkt 3 powinny

zostać 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

pozbawione imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i wynagrodzenie za pracę albo stawka godzinowa powinny

być możliwe do zidentyfikowania; 5) Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż

wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2 przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez

Wykonawcę (Podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia czynności, o

których mowa w ppkt 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ppkt 3 będzie traktowane

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności z ppkt 1 na

podstawie umowy o pracę. 6) W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa

w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3

jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W

przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję

Pracy; 7) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których

mowa w ppkt 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w Projekcie umowy – załącznik nr 9.1 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45311100-1, 45311200-2, 45315600-4,

45316100-6, 45317300-5, 45453000-7, 45262520-2, 45400000-1, 45430000-0, 45450000-6, 45451000-3,

45453000-7

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=34f...
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-09-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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