Ogłoszenie nr 318225 - 2016 z dnia 2016-10-05 r.
Opole: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń
biurowych na II i III piętrze budynku 8-kondygnacyjnego oraz przebudowy pomieszczeń na
pokoje gościnne na IV i V piętrze budynku 8-kondygnacyjnego Państwowej Medycznej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KPZ.381.7.2016)
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
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: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu,
krajowy numer identyfikacyjny 53239101700015, ul. ul. Katowicka 68, 45060 Opole, woj.
opolskie, państwo , tel. 77 4423524, 4423520, e-mail komuszynskib@wsm.opole.pl, faks
774 423 517.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wsm.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.bip.wsm.opole.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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pod adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68, 45060 Opole, pok. 102, I piętro
Adres:
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole,
pok. 102, 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: Przetarg nieograniczony na roboty
budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń biurowych na II i III piętrze budynku 8-

kondygnacyjnego oraz przebudowy pomieszczeń na pokoje gościnne na IV i V piętrze
budynku 8-kondygnacyjnego Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
(nr sprawy: KPZ.381.7.2016)
Numer referencyjny: nr sprawy: KPZ.381.7.2016
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
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające
na wykonaniu przebudowy pomieszczeń biurowych na II i III piętrze budynku 8kondygnacyjnego oraz przebudowy pomieszczeń na pokoje gościnne na IV i V piętrze
budynku 8-kondygnacyjnego PMWSZ w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załączona do SIWZ dokumentacja: Dla przebudowy pomieszczeń biurowych na II i
III piętrze budynku 8-kondygnacyjnego składająca się z: - Przedmiaru robót, - Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót,- Projektów budowlanych i wykonawczych,Pozwolenia na wykonanie robót budowlanych nr 496/16 stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ;
Dla przebudowy pomieszczeń na pokoje gościnne na IV i V piętrze budynku 8kondygnacyjnego składająca się z: - Przedmiaru robót, - Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót, - Projektów budowlanych i wykonawczych, - Pozwolenia na
wykonanie robót budowlanych nr 495/16 stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ; 2. Dodatkowe
warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Oferowane roboty budowlane muszą
odpowiadać wymaganiom zamawiającego, opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w
przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, będącym w
załączniku nr 9 do SIWZ. 2.2. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Przedłożenia do
akceptacji przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem robót, harmonogramu prowadzenia
prac budowlanych, b) Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, c)
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przed podpisaniem umowy szczegółowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzenia robót budowlanych, który musi być
uzgodniony i zaakceptowany przez zamawiającego przed podpisaniem umowy, d)
Harmonogram będzie załącznikiem do umowy, a wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie
trwania umowy nie będą wymagały jej aneksowania tylko obustronnych uzgodnień, e) Prace
budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie, f) Prowadzenia ciężkich robót
budowlanych (uciążliwe, głośne, brudne i pylące, montażowe) w trakcie trwania roku
akademickiego możliwe będzie poza godzinami zajęć dydaktycznych w godzinach i
pomieszczeniach uzgodnionych z zamawiającym, g) Wykonawca będzie zobowiązany do
wyposażenia zaplecza budowy w zakresie koniecznym do prowadzenia robót wraz z
niezbędnymi tablicami informacyjnymi, h) Wykonawca będzie zobowiązany strzec mienia
znajdującego się na terenie prowadzonych prac budowlanych, a także zapewnić warunki
bezpieczeństwa zarówno na terenie prowadzonych prac budowlanych, jak i w jego
bezpośrednim otoczeniu, i) Zabezpieczenia pomieszczeń nie objętych robotami budowlanymi

przed pyłem, j) Zabezpieczenia dróg i ciągów komunikacyjnych przed zniszczeniem, k)
Przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego, przed wbudowaniem / zamontowaniem,
zestawienia materiałów budowlanych (wraz z aktualnymi świadectwami) dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, l) Wykonawca zainstaluje licznik energii elektrycznej celem
rozliczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby budowy; obciążenie nastąpi na podstawie
faktycznego zużycia wskazań licznika oraz taryf: za energię i dystrybucję energii. 2.3. Zaleca
się, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem
prowadzenia robót budowlanych oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie
istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. W celu dokonania
wizji lokalnej Wykonawca winien się skontaktować ze Specjalistą ds. technicznych i
utrzymania infrastruktury PMWSZ w Opolu, w dni robocze od poniedziałku do piątku,
pomiędzy godziną 9:00 a 14:00, telefonicznie pod numerem (077) 44 23 512 lub osobiście w
pokoju nr 108, I piętro w siedzibie Zamawiającego, celem umówienia się na wizję lokalną.
2.4. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i
zabudowane materiały wynosi 24 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45111300-1, 45261410-1, 45310000-3, 45311200-2,
45331100-7, 45331200-8, 45332200-5, 45332400-7, 45421152-4, 45410000-4, 45421132-8,
45421131-1, 45442100-8, 45432100-5
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
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: 01/03/2017
II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od
dnia zawarcia umowy maksymalnie do 01.03.2017 r. Termin wykonania przedmiotu
zamówienia jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 8 do SIWZ) może uwzględnić krótszy
termin wykonania przedmiotu zamówienia.
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: Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli z treści dokumentów
będzie wynikać, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli z treści dokumentu będzie
wynikać, że w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał:
co najmniej jedno zamówienie, którego wartość przekroczyła 200.000,00 PLN (słownie:
dwieście tysięcy złotych 00/100) z podatkiem VAT, odpowiadające swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tzn.: roboty budowlane w zakresie
przebudowy / rozbudowy / modernizacji budynku). Warunek będzie uznany za spełniony,
jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy,
posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej,
który będzie nadzorować prace wykonywane u Zamawiającego w rozumieniu art. 12 ust. 1. –
§ 14. ust. 1. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 1994 r., nr 89, poz. 414
ze zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r., nr 83, poz.
578 ze. zm.), oraz będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z
ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistyki (Dz. U. z 2001 r., nr 5, poz. 42 ze zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp nie
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:
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

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. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22. ust. 1b. pkt 2) ustawy, tj.: sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający żąda dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego w pkt.10.2.1. SIWZ. 1.1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych
przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22. ust. 1b. pkt 3)ustawy, tj.: zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający
żąda dostarczenia przez Wykonawcę: 2.1. Wykazu robót budowlanych– sporządzonego
zgodnie z załącznikiem nr 7a do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu [5] 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, 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. 2.2. Wykazu osób – (zgodnie z
załącznikiem nr 7b do SIWZ) 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 także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z: 2.2.1. Kopią/ami uprawnień
poświadczającą/ych uprawnienia dla osoby/osób wymienionych w załączniku nr 7b do SIWZ.
2.2.2. Kopią/ami zaświadczenia/ń poświadczającego/ych wpis do właściwej izby samorządu
zawodowego dla osoby/osób wymienionych w załączniku nr 7b do SIWZ. 2.3. W sytuacji, w
której Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny przez Zamawiającego czy będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności: 2.3.1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu. 2.3.2.
Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego. 2.3.3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego. 2.3.4. Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą. 2.3.5. Ponadto zgodnie z art. 36b. ust. 1a. ustawy Wykonawca podaje
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 2.3.5.1. Jeżeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu (o którym mowa w pkt. 11.3.2.3.5.
SIWZ, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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
1. W celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w pkt. 4.4. SIWZ, tj.: spełnianie przez
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający
żąda dostarczenia przez Wykonawcę: 1.1. Wykazu osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 4.4. SIWZ i zatrudnionych
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – sporządzonego
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 1.2. W przypadku wystąpienia zdarzeń, tj.: śmierć lub
choroba pracownika lub rozwiązanie umowy o pracę lub zmiana charakteru zatrudnienia
pracownika (wymienionego w Wykazie osób wykonujących czynności – załącznik nr 3 do
SIWZ) na podstawę inną niż umowa o pracę Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu dane pracownika (wraz z zakresem wykonywanych czynności, bezpośrednio
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania) zatrudnionego
na warunkach określonych w pkt. 4.4. SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo podmiotów
występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 3. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej
ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). 4. Dowód
zabezpieczenia oferty wadium.
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
1. Przystępując do przetargu każdy wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
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:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych 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
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli 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 wykonania zamówienia 20
Okres gwarancji
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 zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
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: nie
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:
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli 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 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. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które
określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia
wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji
dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Wykonawcę, któremu
zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie
postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub
jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy
względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w
rozumieniu ust. 1e; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie. 1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b,
zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy. 1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany
postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 1c. W
przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy,
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. 1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia
przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu
okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość
zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o
wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych
postanowień. 1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1)
zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć
udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę
ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w
umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań
wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił
zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 2.
Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1–1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu.
Na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 3. Dopuszcza się zmiany postanowień
zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 1)
Zmiana terminu realizacji umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, jest możliwa
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy; 2) Zmiana
warunków i sposobu odbioru robót jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i nie
może powodować zmiany terminu realizacji umowy; 3) Zmiana warunków płatności jest
możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy; 4) W
przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to
jednak zgody obu Stron umowy; 5) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w
rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to
jednak zgody obu Stron umowy; 6) Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia
błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego

umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy,
przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; 7) Jeżeli w trakcie realizacji umowy
zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania
poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza
się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; 8) W
przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy. 4. Zmiany
umowy, o których mowa w ust. 1 – 1e i ust. 3, wymagają pozytywnej pisemnej opinii osoby,
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
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: 20/10/2016, 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
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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:

