Ogłoszenie nr 542221-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Roboty budowlane realizowane na podstawie
projektu „Konserwacja i rewaloryzacja elewacji budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów przy pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, krajowy numer
identyfikacyjny 621278900000, ul. Pl. Powstańców Warszawy 1 , 00-950 Warszawa, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 560 129, e-mail zamowienia@uokik.gov.pl, faks
228 270 843.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
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
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 00-950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy
1 telefon 22 556 01 29, faks 22 826 20 30

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
https://www.uokik.gov.pl/przetargi.php

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:
w formie pisemnej do siedziby Zamawiajacego

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

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane realizowane na
podstawie projektu „Konserwacja i rewaloryzacja elewacji budynku Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów przy pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa
Numer referencyjny: SPRAWA BBA-2/262-14/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane obejmujące konserwację i
rewaloryzację elewacji gmachu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
przy Placu Powstańców Warszawy 1.Zakres planowanych prac obejmuje konserwację i
rewaloryzację wystroju kamieniarskiego i tynkarskiego oraz naprawy związane z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej tarasu obiegającego budynek nad parterem. Prace remontowe
(konserwatorskie) przewidziane projektem obejmują całą powierzchnię ścian zewnętrznych
budynku – płyty kamiennej licówki elewacji, elementy kamiennej konstrukcji tarasu, istniejące
wyprawy tynkarskie, obróbki blacharskie parapetów i gzymsów, elementy metaloplastyki oraz
izolację przeciwwilgociową tarasu. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi, wydanymi zaleceniami konserwatorskimi odnośnie remontu elewacji budynku
oraz zgodnie ze szczególnymi warunkami wynikającymi z decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zakres robót obejmuje m.in. następujące prace: - demontaż elementów nieczynnych instalacji
na elewacjach, - demontaż elementów blacharskich obróbek gzymsów i parapetów, konserwacja kamiennej okładziny elewacji, - demontaż i odtworzenie z częściowo nowych
elementów balustrady obiegającej budynek nad parterem, - wykonanie warstw izolacyjnych,
spadków posadzek tarasu nad parterem, - rewaloryzacja tynków gzymsu głównego, przemurowanie zmurszałych warstw licowych murów attyki, - demontaż i odtworzenie warstw
termoizolacyjnych ostatniej kondygnacji, - wykonanie warstw izolacyjnych koryta
odwadniającego nad gzymsem.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45453000-7
45262510-9
45321000-3
45410000-4

45452100-1
45260000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 7 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

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: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
iż posiada: - środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 2.000.000,
00 zł (słownie dwa miliony zł), - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia
na sumę gwarancyjną co najmniej 2.000.000 zł. W przypadku Wykonawców, którzy
wykażą kwotę ubezpieczenia w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy jej wartość
według średniego kursu NBP z pierwszego dnia okresu objętego ubezpieczeniem.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
iż: 1) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty
budowlane obejmujące w swym zakresie wykonanie konserwacji i rewaloryzacji elewacji
budynku o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każdy. Wykonawca musi przedstawić
dowody czy roboty zostały wykonane w sposób należyty i wskazujące czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2) dysponuje
lub będzie dysponować: co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej co najmniej bez ograniczeń będącą czynnym członkiem
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, co będzie udokumentowane aktualną
przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. • Uwaga : Kierownik
budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1322) oraz rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo
budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r.,

poz. 65 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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
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) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch robót
budowlanych obejmujących w swym zakresie wykonanie konserwacji lub rewaloryzacji
elewacji budynku o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każdy. Wykonawca musi
przedstawić dowody czy roboty zostały wykonane w sposób należyty i wskazujące czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2.1.1. lit. A Części II SIWZ
(wypełniony i podpisany Załącznik Nr 7 do SIWZ). Podane wartości muszą dotyczyć
jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej umowy). 2)
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert –
potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2.2.1 lit. A Części II SIWZ. 3)
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia –
potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2.2.2 lit. A Części II SIWZ. 4)
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku określonego w
pkt 1.2.1.2. lit. A Części II SIWZ (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 8 do SIWZ). 5)
zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia, w formie pisemnej (oryginał). Wzór zobowiązania stanowi
Załącznik nr 10 do SIWZ. W powyższej sytuacji w celu oceny, czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda, aby powyższy dokument dotyczył
w szczególności: 5.1.zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
5.2.sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu
zamówienia, 5.3.charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
2.6.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu 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. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 9 do SIWZ. 2.
Oświadczenia wymienione w pkt 1.1. i 1.2 lit. B Części II SIWZ. 3. kosztorysy ofertowe
opracowane metodą kalkulacji szczegółowej, należy je dodatkowo zapisać w formie
elektronicznej i załączyć do oferty na płycie CD – R w formacie ATH umożliwiającym jego
odczyt za pomocą programu kosztorysującego NORMA PRO. 4. dokument potwierdzający
wniesienie wadium; 5. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia
pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z
oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści
pełnomocnictwa wynika co innego. 6. Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Wykonawca może
zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w odrębnym
dokumencie. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –
Wykonawcy zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo (stanowiące oświadczenie
każdego z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 7.15, 7.16, Części I

SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia
obowiązują następujące zasady składania dokumentów: 7.1. oświadczenia i dokumenty
wskazane: 7.1.1. w pkt 2.2. lit. B Części II SIWZ musi zostać złożony w taki sposób, aby
wykazać, że warunek udziału w postępowaniu spełnia w całości przynajmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienie, 7.1.2. w pkt 2.3.-2.5.
muszą zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunek udziału w postępowaniu
Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie), 7.2. każdy z
uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1.1 1.2 lit. B Części II SIWZ, 7.3. każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.3
oraz 2.1 lit. B Części II SIWZ, 7.4. wszystkie dokumenty Wykonawców mogących
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być
złożone łącznie, 7.5. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców, 7.6. wspólnicy spółki cywilnej są traktowani
jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone
powyżej.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie złotych:
czterdzieści tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2018, poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów NBP O/O Warszawa Nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000, z adnotacją
„wadium – numer sprawy BBA-2/262-14/2018. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii
dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Za skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące
elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w
formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty
gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a
oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej
pośrednictwa podmiotów trzecich. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż
pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego
(gwarancji lub poręczenia). Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu wadialnego nie
był trwale połączony z ofertą, w celu umożliwienia zwrotu wadium bez naruszenia oferty.
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w
którym upływa termin składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a Pzp.
Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zasady wnoszenia wadium określone w
niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia
nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. Zamawiający na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium w
określonym terminie lub wniesie je w sposób nieprawidłowy w tym również na przedłużony
okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
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

Termin wykonania

20,00

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 5,00
Okres gwarancji

15,00

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

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmiany postanowień niniejszej umowy: 1) w przypadku zmiany lub dodania osób, o których
mowa w § 6 ust. 6 i 7 umowy. Zamawiający zaaprobuje każdą propozycję jedynie wtedy, kiedy
kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu
wymienionego w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 7 do umowy, z zastrzeżeniem § 4
ust. 2 pkt 28; 2) w uzasadnionych przypadkach można dokonać zmiany technologii wykonania
elementów robót po uzyskaniu akceptacji nadzoru autorskiego i wyrażeniu zgody przez
Zamawiającego. W przypadku takiej zmiany z inicjatywy Wykonawcy koszt akceptacji
nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca; 3) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót wraz z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego na podstawie kosztorysu ofertowego,
stanowiącego załącznik do umowy; 4) ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT),
w takim przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto; zmianie podlega
wartość netto; 5) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w tym w wyniku zmniejszenia
zakresu rzeczowego robót, skrócenia terminu realizacji umowy, zastosowania zamiennych
rozwiązań, materiałów i urządzeń uzgodnionych z Zamawiającym, nie skutkujących

podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy; 6) w przypadku zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 umowy: a) jeżeli umowa nie może być
wykonana w terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; b) w przypadku
wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego; c) w przypadku nieprzekazania w terminie wynikającym z § 2 ust 1 pkt 1
placu budowy; d) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi
konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i
podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć –
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny
do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to
zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych którego
strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły
przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego
zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności
zdarzenia żywiołowe; e) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z
istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na
niezgodności dokumentacji z przepisami prawa – Zamawiający dopuszcza możliwość
przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia braków lub błędów w
dokumentacji projektowej; f) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie były
w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, mających bezpośredni wpływ
na terminowość wykonywania robót; g) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub
Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego
dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowym
przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona
instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia
terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji
publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności; h)
w przypadku zmiany technologii wykonania elementów robót, o której mowa w ust. 1 pkt 3)
niniejszego paragrafu, i) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych, w szczególności ciągłych opadów deszczu przez okres co najmniej 2 dni,
które uniemożliwiają prawidłową realizację robót budowlanych. Fakt ten musi zostać
potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora koordynatora.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-24, godzina: 11:00,
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 postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

