
Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie: Remont odtworzeniowy elewacji

budynku Centrum Konferencyjnego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 593950-N-2020 z dnia 2020-10-06 r.
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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: Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, krajowy numer

identyfikacyjny 000325713-00206, ul. Wierzba 7 , 12-220 Wierzba, woj. warmińsko-mazurskie,

państwo Polska, tel. 516-009-061, 501682177, e-mail cezary.szynkarczuk@wierzba.pan.pl,

aldona.klimek@wierzba.pan.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.wierzba.pan.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: Podmiot prawa publicznego

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

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

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

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

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

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Tak

www.wierzba.pan.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.wierzba.pan.pl

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

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont odtworzeniowy elewacji budynku

Centrum Konferencyjnego.

Numer referencyjny: DPT.ZP.P.3/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont

odtworzeniowy elewacji budynku Centrum Konferencyjnego”. Szczegółowy zakres, opis i sposób

wykonania prac określają „projekt budowlano-wykonawczy dot. remontu odtworzeniowego

przeszklonych ryzalitów (wymiana istniejących pakietów szklanych w oknach, wymiana i naprawa

wybranych elementów drewnianej konstrukcji ryzalitów), fragmentów elewacji (naprawa tynków i

malowanie ścian zewnętrznych elewacji zachodniej i południowej) i fragmentów dachów

przylegających do ryzalitów (sprawdzenie szczelności i ewentualna naprawa fragmentów przy

koszach) w budynku Centrum Konferencyjnego Polskiej Akademii Nauk Domu Pracy Twórczej w

Wierzbie” z 17.04.2020 r. stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i

Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ. Zgłoszenie robót budowlanych
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stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się w

funkcjonującym budynku, dlatego każda konieczność wejścia do wewnątrz budynku musi być

uzgodniona z Zamawiającym co najmniej jeden dzień wcześniej przed planowanym wejściem.

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową

załączoną do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany współczynnika przenikania ciepła U

dla pakietów szklanych w stosunku do założeń projektowych do wartości nie przekraczającej 1,1

W/m2.K ciepła.

II.5) Główny kod CPV: 45420000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45111300-1

45430000-0

45261210-9

45262100-2

45442100-8

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
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miesiącach:   lub dniach: 170

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

170

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ, jest jedynie

dokumentem pomocniczym i nie stanowi wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres

świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia

oraz dokumentach, o których mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w

sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet

jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione. Przedmiar robót ma za zadanie ułatwienie

Wykonawcom obliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości robót budowlanych wraz

z wykonaniem robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym

m.in. zabezpieczenie zieleni oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych powierzchni w budynku

Centrum Konferencyjnego, które nie są objęte remontem, ale sąsiadują bezpośrednio z obszarem

będącym przedmiotem zamówienia. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

częściowych. Oferta musi obejmować realizację całości zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje

zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w

przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje

przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w

postępowaniu. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. Na podstawie przepisu art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany umieścić w

składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i

wskazać nazwy (firmy) podwykonawców. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, zgodnie z przepisem art. 36a ust. 2 pkt

1 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko

dla Wykonawców o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 12. Miejscem realizacji przedmiotu

zamówienia jest budynek Centrum Konferencyjnego w Wierzbie (nr 7), gm. Ruciane-Nida, należący

do Polskiej Akademii Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie. 13. Na podstawie przepisu art. 36b ust.

1a ustawy Pzp, w związku z faktem, że zamówienie na roboty budowlane mają być wykonane w

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed
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przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie

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. 14. Powołując się na przepis art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się

będzie od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia

warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród

pozostałych ofert.

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:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunki zostały opisane w rozdziale VI SIWZ: 1. O udzielenie zamówienia

mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: (...) 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

(...) c) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże,

że: c1. należycie wykonał, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane

polegające na remoncie elewacji budynku o wartości co najmniej 200.000,- zł brutto każda, w tym

co najmniej jedna robota budowlana obejmująca wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; Uwaga: w

przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o
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zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona

odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP

opublikuje ww. informacje c2. Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje

osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy w

związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz posiadającym min. 3- letnie doświadczenie

zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, liczone

od dnia uzyskania uprawnień;

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: Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o

których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),

dalej zwane „PrBud” oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich

przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220). W przypadku osób, które są obywatelami państw

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.), osoby

wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania

działalności w budownictwie, równoznacznej, - wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień

budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o

uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji

zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a
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ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Stosownie do przepisu art. 12 ust. 7

ustawy PrBud, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony

zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z przepisem art. 12a ww. ustawy, samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację

zamówienia. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w

Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go

z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów określonych w przepisie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, udowodni Zamawiającemu, że

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie wynikać, jaki jest zakres

dostępnych zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu

zamówienia oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w przepisach art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust.

5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na potencjale którego

Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym

podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
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ekonomiczną. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

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 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu, c) odpisu 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 przepisu art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Pzp. Forma dokumentów: - dokumenty, o których mowa w ust. 5 muszą być złożone w formie

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

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:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona

jako najkorzystniejsza, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia

następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający żąda: a) wykazu robót budowlanych 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 i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o

którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c1) tiret pierwsze SIWZ. Wzór wykazu stanowi

załącznik nr 5 do SIWZ, b) dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji, o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym są

referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
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w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, c) wykazu osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

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

uprawnień, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Z

powyższego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku opisanego

w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c2) SIWZ.

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)

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w

zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu. Forma dokumentów: Oświadczenia muszą być złożone w formie

oryginału. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw wykluczenia. Za

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie są również traktowani

wykonawcy składający ofertę w formie spółki cywilnej. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawca może

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w takim przypadku mają zastosowanie

poniższe postanowienia: 1) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot

zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w

ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez

Wykonawcę firm podwykonawców; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia

z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
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mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ; 3) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w przepisie art.

22a ust. 1 ustawy Pzp, 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. Konieczność

powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie

realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i aneksu do umowy; 4) jeżeli

powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji,

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w przepisie art.

25a ust. 1 ustawy Pzp wobec tego podwykonawcy; 5) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec

danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić

tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia

podwykonawcy; 6) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia; 7) w związku z faktem, że

przedmiotowe zamówienie na roboty budowlane, ma być wykonane w miejscu podlegającym

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do

wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi.

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 lub usług. 4. 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, zamieszcza informacje o tych

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ. 5. Zamawiający przed

udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako

najkorzystniejsza, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia

następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający żąda: a) wykazu robót budowlanych 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 i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o
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którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c1) tiret pierwsze SIWZ. Wzór wykazu stanowi

załącznik nr 5 do SIWZ, b) dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji, o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym są

referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, c) wykazu osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

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

uprawnień, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Z

powyższego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku opisanego

w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c2) SIWZ. 2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: a) zaświadczenia właściwego

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

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

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b)

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w

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

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpisu 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

przepisu art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Forma dokumentów: - dokumenty, o których mowa w ust.

5 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w przepisie art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w
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odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 5 pkt 2) lit. a) -

c) SIWZ. 7. Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale VII

ust. 5 pkt 2) lit. a) - c) SIWZ od podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć

wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji

Wykonawca polega na zasadach określonych w przepisie art. 22a ustawy Pzp. 8. Jeżeli Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 2) lit. a) - c) SIWZ składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w

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

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokumenty powinny być

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), b) nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. 10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi

Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Forma dokumentów: Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust.

10 SIWZ musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których

mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 2) SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z

tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli wskazane przez
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Wykonawcę i pobrane samodzielnie przez Zamawiającego ww. dokumenty są w języku obcym,

Zamawiający żąda przedłożenia ich tłumaczenia na język polski. 12. W przypadku wskazania przez

wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 2) SIWZ,

które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy

Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 13. Jeżeli

Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w przepisie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 14. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych

pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 15. Dokumenty sporządzone w

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 16. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII

ust. 5 pkt 2) lit. a) - c) SIWZ składa każdy z nich. 17. W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 10 SIWZ składa każdy z

Wykonawców. 18. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy: •

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) • Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16

października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 1993) – dalej zwane “Rozporządzeniem”.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
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IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wymagana

przez Zamawiającego kwota wadium wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 3.

Wadium może być wnoszone w formie: 1) pieniądza - wadium wnosi się przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego: IBAN: PL 96 1130 1017 0020 1462 9420 0029 Polska Akademia Nauk

Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, Wierzba 7, (12-220 Ruciane-Nida) Do potwierdzenia: kopia

dowodu wpłaty dołączona do oferty. Przelew należy opisać w następujący sposób: Wadium w

postępowaniu na „Remont odtworzeniowy elewacji budynku Centrum Konferencyjnego” – znak

DPT.ZP.P.3/2020” Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli środki finansowe znajdują się na

rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert. 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji 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. z 2020 r., poz.

299). 4. Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 3 pkt 2-5 powinno

wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i

płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta

do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisach

art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 3 pkt

2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których

mowa w przepisach art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem

wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie

zamówienia działań lub zaniechań, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy

wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną

złożone w oryginale. 6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w

przepisach art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium,

na zasadach określonych w przepisie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w przepisie art.

26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w przepisie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

oświadczenia, o którym mowa w przepisie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e1386...

17 z 23 06.10.2020, 17:39



wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w przepisie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie

odrzucona.

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

Nie

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

postępowaniu

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców
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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)

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:
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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

Dodatkowy okres gwarancji 20,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

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

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

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: 2020-10-21, godzina: 12:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e1386...

22 z 23 06.10.2020, 17:39



Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> polski

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

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

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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