Ogłoszenie nr 552936-N-2019 z dnia 2019-05-31 r.
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej:
Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w
Giżycku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych - etap I”
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: nie dotyczy
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: nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji
Edukacji Narodowej, krajowy numer identyfikacyjny 19393800000000, ul. ul.
Mickiewicza 27 , 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-87
4283021, e-mail sekretariat@gizycko.edu.pl, faks 0-87 4283021.

Adres strony internetowej (URL): https://zseii.edu.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://zseii.edu.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
https://zseii.edu.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:
Tak
Inny sposób:
Za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy
składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dostosowanie budynku internatu
Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku do współczesnych wymagań
przeciwpożarowych - etap I- nie otwierać do dnia 17.06.2019 r. do godz. 10:10”.

Adres:
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN ul. Mickiewicza 27, 11-500
Giżycko
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: Dostosowanie budynku internatu
Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku do współczesnych wymagań
przeciwpożarowych - etap I”
Numer referencyjny: ZSEiI.ZP.1.2019
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:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
nie dotyczy
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 wymiana wewnętrznej stolarki
drzwiowej na drzwi wewnętrzne p.poż. EI 30 w Internacie Zespołu Szkół Elektronicznych i
Informatycznych w Giżycku, przy ul. Traugutta 2, 11-500 Giżycko Ogólna charakterystyka
robót do wykonania: 1. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych w
Internacie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, przy ul. Traugutta 2,
11-500 Giżycko na 3 i 4 piętrze, na drzwi wewnętrzne konstrukcji drewnianej p.poż. EI 30
oraz ze wszystkimi koniecznymi elementami i robotami oraz utylizacją starych drzwi - jako
kompletna robota. 1.2 Poszerzenie otworów drzwiowych. 1.3 Zmiana lokalizacji drzwi dla
części pokoi. 1.4 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej. 1.5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych
wraz z demontażem istniejącego nadproża. 1.6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach
z cegieł . 1.7 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych. 1.8 Przygotowanie powierzchni

pod malowanie farbami emulsyjnymi. 1.9 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi. 1.10
Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania. 1.11 Wywóz gruzu pochodzącego z
rozbiórki. Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacjach projektowych załączonych do
SIWZ, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
przedmiarach robót (załącznik pomocniczy). 1. Ustalenia organizacyjne związane z
wykonaniem zamówienia: 1) zorganizować, utrzymać w należytym porządku oraz
zlikwidować po wykonaniu robót budowlanych zaplecze techniczne. 2) wszystkie roboty
wykonywane na obiektach muszą być uzgodnione z użytkownikami, wymaga się szczególnej
ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i
osłon, utrzymywanie placu budowy w należytym porządku, roboty głośne i uciążliwe dla
otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 3)
zabezpieczyć teren budowy w tym roboty i materiały tam zgromadzone przed dewastacją i
dostępem osób postronnych 4) po zakończeniu robót uporządkować teren i odtworzyć
uszkodzone lub zniszczone nawierzchnie, urządzenia itp. 2. Wymagania stawiane
Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr
3 do SIWZ. 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz
na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści
zawartej umowy. Wykonawca wyznaczy i wygrodzi na terenie budowy bezpieczne ciągi
komunikacyjne umożliwiające komunikację do obiektów przyległych do terenu budowy i
znajdujących się na terenie budowy w tym w szczególności obiektów wykorzystywanych w
celach oświatowych. 3) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg
oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 4) wymagana jest należyta
staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w
działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 5) spełnienie wymagań
określonych we wzorze umowy, dokumentacji technicznej oraz wynikających z
obowiązujących przepisów prawa. 6) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań
powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia
wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji,
uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 7) Wykonawca
udzieli Zamawiającemu 5-letniej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane,
liczonej od dnia odbioru robót. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na
zamontowane drzwi i okucia na okres 24 miesięcy. 8) Wykonawca przez cały okres realizacji
umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie
niższą niż całkowita wartość umowy (brutto). Wykonawca zapewni ciągłość umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania robót na w/w kwotę.
9) Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać
dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. 10) Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty ma obowiązek
zapoznać się z dokumentacją techniczną stanowiącą opis przedmiotu zamówienia. 11)
Przedmiary robót są przykładowe. Załączone przedmiary robót określają orientacyjny zakres
robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny.
Wykonawca powinien przeanalizować załączony projekt budowlany i przygotować ofertę
cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do
późniejszego rozliczenia umowy – umowa jest ryczałtowa. Wykonawca winien przewidzieć

wszelkie roboty niezbędne do realizacji zamówienia nieujęte w dokumentacji projektowej, a
bez których nie można wykonać zamówienia oraz przewidzieć i oszacować koszty. Będą to
np. koszty obejmujące (jeżeli dotyczą):  wszelkie roboty przygotowawcze,  prace
porządkowe,  zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe zasilanie w energię
elektryczną, wodę  utrzymanie zaplecza budowy,  dozorowanie placu budowy,  wywóz
gruntu, gruzu i innych elementów i odpadów budowlanych,  wywóz złomu w celu
sprzedaży na rzecz Zamawiającego,  utylizację materiałów niebezpiecznych i innych
pozyskanych w wyniku prowadzonych prac,  sporządzenie planu BIOZ,  projekt
organizacji robót,  opłaty za zajęcie pasa drogowego,  koszty wykonania niezbędnych
uzgodnień, opracowań,  koszty odbiorów,  obsługę geodezyjną i dokumentację
powykonawcza, itd. 12) Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych
do wykonania umowy, a wynikających z załączonej dokumentacji projektowej. 13)
Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i
każdego uzupełnienia (zmiana SIWZ, wyjaśnienie treści SIWZ) do SIWZ wydanego podczas
postępowania o udzielenie zamówienia. 14) Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie
przepisy z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy wydane przez organy
administracji państwowej, które są związane z wykonywaniem przedmiotowych robót i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wynikających z nich praw
podczas prowadzenia robót. 15) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania
przez wykonawcę prac związanych z wykonanie kluczowych części zamówienia. 16)
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga: Zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a)
Wykonywanie prac przy nadprożach w ścianach konstrukcyjnych. Zamawiający wymaga, aby
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie
wykonywania niniejszego zamówienia tj. w okresie, o którym w § 2 projektu umowy
(załącznik nr 3 do SIWZ). 17.1 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest
do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 17 a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania świadczenia. 17.2 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie
zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w punkcie 17 a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: •
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; •
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Natomiast informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie
właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
18) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 17 a) czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 17 a)
czynności. 19) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 20) Rozwiązania równoważne. Ilekroć w
specyfikacji, umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach, jest mowa o
„produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał
czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie
gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, (dokumentacji
projektowej) i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy
modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych
materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie
przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta
wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji
robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego
przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć
zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie,
(dokumentacji projektowej) i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie
rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń,
sprzętu i materiałów. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne. Zgodnie z
art. 30 ust. 5 Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność
pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w
szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
niniejszej SIWZ lub w załącznikach do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421100-5
45453000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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: nie
dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-26
II.9) Informacje dodatkowe: Ostateczny termin końcowy realizacji zamówienia zależeć
będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia
terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie
stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide
kryterium oceny ofert rozdział XIII SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu.
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 Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
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
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 2. Aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie,o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Zamawiający żąda aby
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
złożył oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 (załącznik nr 2 do SIWZ).

4.Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie o nie podleganiu
wykluczeniu. 5. Pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej
jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wg
właściwego rejestru należy dołączyć - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem
kopię dokumentu. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo
podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących
wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 Pzp). 6. W terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której
mowa w art. 86 ust. 5 „Ustawy pzp” Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ‘Ustawy pzp”. Wzór tego oświadczenia Zamawiający
zamieści na swojej stronie internetowej wraz z w/w informacją z otwarcia ofert. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie
dotyczy
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: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie
dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie
dotyczy
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:
nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena ofertowa brutto
60,00
termin realizacji zamówienia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
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):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
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. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót w przypadku: 1.1 gdy nastąpi
uzasadniona konieczność robót dodatkowych lub zamiennych, od których uzależnione jest
wykonanie zamówienia podstawowego potwierdzona protokołem konieczności
sporządzonym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i zatwierdzonym przez
Zamawiającego, 1.2 zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły
przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które
uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez
przedłużenia terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia

umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: a) wojna, działania
wojenne, działania wrogów zewnętrznych; b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub
cywilny, wojna domowa; c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów
wybuchowych, skażenie radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane
użyciem ich przez wykonawcę; d) klęski żywiołowe, jak huragany powodzie, trzęsienie
ziemi; e) bunty niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy
wykonawcy i jego podwykonawców; f) inne wydarzenia losowe. 1.3 wstrzymania robót przez
uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, na okres nie dłuższy
niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej zakończenie prac. 1.4 Zamawiający zastrzega
możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku konieczności uzyskania wyroku
Krajowej Izby Odwoławczej lub Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności. 2 Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego niniejszej umowy w
następujących przypadkach: 2.1 gdy nastąpi uzasadniona konieczność robót dodatkowych lub
zamiennych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego
potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru i
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 2.2 gdy nastąpi uzasadniona
konieczność zrezygnowania z wykonywania niektórych robót potwierdzona protokołem
konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiającego
i Wykonawcę. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub
zaniechania wykonywania niektórych robót po spełnieniu warunków, o których mowa wyżej
Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w
kosztorysie ofertowym i przedstawi do akceptacji dla Inspektora Nadzoru. Do kalkulacji robót
dodatkowych należy przyjąć czynniki cenotwórcze podane w kosztorysie ofertowym.
Inspektor Nadzoru może wprowadzić korektę ceny opartą na własnych obliczeniach. 3.
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli
wykonał prace dodatkowe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, na wykonanie tych
prac. 4. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-06-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
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

