
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny: Termomodernizacja budynku Towarzystwa

Przyjaciół Dzieci przy ul. Długiej 1 w Hutce - III

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: IV.

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.3.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla

poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i

mieszkaniowej.

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

Ogłoszenie nr 542224-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.
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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: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny, krajowy numer

identyfikacyjny 27789435600000, ul. ul. Pocztowa 16 , 40-002 Katowice, woj. brak, państwo Polska, tel.

032 253 83 00, e-mail Katowice@tpd.org.pl, faks 032 253 71 91.

Adres strony internetowej (URL): https://zg.tpd.org.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: Inny (proszę określić):

Organizacja pozarządowa

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
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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

https://zg.tpd.org.pl/pl/struktura-tpdzg/komunikaty.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://zg.tpd.org.pl/pl/struktura-tpdzg/komunikaty.html

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:

Ofertę należy złożyć, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca, w siedzibie
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Zamawiającego. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Adres:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny ul. Pocztowa 16, piętro III (sekretariat),

40-002 Katowice

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: Termomodernizacja budynku Towarzystwa

Przyjaciół Dzieci przy ul. Długiej 1 w Hutce - III

Numer referencyjny: PN.03.2020

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem

zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie ociepleń budynku TPD wraz z innymi pracami

budowlanymi w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę zgodnie z

wymaganiami określonymi między innymi w Programie Funkcjonalnym Użytkowym oraz SIWZ, a także

uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę (dla zakresu wymagającego

pozwolenia). 2. Prace w/w mają na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów

technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych. W wyniku przeprowadzonych robót

modernizacyjnych ma nastąpić obniżenie kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie emisji szkodliwych

substancji do atmosfery. 3. Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: a) etap pierwszy, wykonanie prac

projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń, b) etap drugi, roboty

remontowo-budowlano-montażowe: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - izolacje ścian

fundamentowych w podpiwniczonej części budynku, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - modernizację

dachu, - docieplenie stropu piwnicy, - modernizacja instalacji wentylacyjnej, - modernizacja c.w.u., -

modernizacja instalacji c.o. - montaż instalacji PV. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania

od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak

również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad

projektem. 5. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za przedmiot

zamówienia wynosi 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wskazać okres dłuższy, zgodnie z

treścią Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do Specyfikacji. W przypadku gdy Wykonawca nie

zadeklaruje żadnego okresu gwarancji i rękojmi, bądź też zaznaczy więcej niż jeden okres gwarancji i

rękojmi – Zamawiający przyjmie najkrótszy wymagany okres gwarancji i rękojmi wynoszący 24 miesięcy.

6. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o

których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

opisywanym. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu

zamówienia pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i

technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Jeżeli

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie

podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest
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zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego

zastosowania. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający

rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych

producentów. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy

powołane normy i przepisy państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż

powołane normy i przepisy. 7. Warunki realizacji inwestycji zostały określone we Wzorze umowy,

stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 8. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia obiektu

z użytkowania w okresie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót

budowlanych w sposób nie zakłócający bieżącego funkcjonowania obiektu oraz w sposób nie zagrażający

bezpieczeństwu osób w nim przebywających lub z niego korzystających. 9. Zamówienie jest

współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,

dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i

mieszkaniowej, dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. 10. Na wniosek Wykonawców Zamawiający dopuszcza

przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji tj. budynek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

przy ul. Długiej 1 w Hutce. Termin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w

informacjach dotyczących przedmiotowego postępowania. Udział w wizji lokalnej ma charakter

fakultatywny.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

45321000-3

45442110-1
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45442100-8

45450000-6

45443000-4

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:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-10-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-10-30

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
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wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna za warunek spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że -

posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 PLN.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna za warunek spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że

należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą

na budowie lub przebudowie lub remoncie lub termomodernizacji budynku lub jego części o wartości

robót minimum 500 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone. Uwaga: 1. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy

większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość

robót budowlanych polegających na wykonywaniu robót tożsamych z przedmiotem zamówienia. 2.

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy)

realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),

Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był

członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający

zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie

wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z

której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

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
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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 potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem 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
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OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

• Wykaz robót budowlanych wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane - Załącznik nr 4 do

SIWZ. oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. przy czym

dowodami, o których mowa są: a. referencje, b. bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego usługi były wykonywane, c. a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

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

1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 -

Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Zobowiązanie na poleganiu na zasobach innego podmiotu (jeżeli dotyczy) -

Załącznik nr 5 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie

jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa - oryginał lub kopia

poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy) 2. Wykonawca, w terminie 3 dni

od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: • oświadczenia Wykonawcy o

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 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.

UWAGA: W przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie (konsorcjum,

spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa powyżej przedkłada każdy z podmiotów wchodzących

w skład konsorcjum (każdy z wspólników spółki cywilnej). 4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w

art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
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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, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu

złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
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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:
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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:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji oraz rękojmi na roboty budowlane 40,00
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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

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
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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:
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Zamawiający na podstawie i zgodnie z zasadami oraz wymogami określonymi w art. 144 ust. 1 pkt 1

Prawa zamówień publicznych przewiduje zmiany Umowy w następujących okolicznościach: 1) zmiany

terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających

zmianę terminu realizacji, tj. w następujących przypadkach: • jeżeli przyczyny, z powodów których będzie

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania

terenu budowy, itp. w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na

dotrzymanie terminu zakończenia robót, • gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne,

uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy,

w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, trwające dłużej niż 7 dni wymuszające

dodatkowe przerwy w pracy pracowników zgodnie z przepisami bhp, uniemożliwiające prawidłowe

wykonanie robót, • gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu przez właściwe organy administracji

państwowej określonych czynności lub ich zaniechanie prze właściwe organy administracji państwowej,

które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, • wstrzymania

przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

(nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru Inwestorskiego w przypadku

stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), • wystąpienia Siły wyższej

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub działaniami osób

trzecich, 2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy

w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, natomiast ceny jednostkowe i

wartość netto umowy pozostają be zmian. Zmiany zawarte w aneksie, podpisanym przez strony, będą

obowiązywać od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa; 3) pozostałe zmiany do umowy

mogą dotyczyć w szczególności następujących okoliczności: • zmiana przepisów prawa istotnych dla

postanowień zawartej umowy, • zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, na

których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem,

że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

• zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub zamawiającego w szczególności: na skutek śmierci,

choroby lub innych zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień,

utraty stanowiska, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy. Zmiana kluczowego

personelu Wykonawcy może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego i pod

warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych do przestawionych w ofercie. Wszelkie

zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
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nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-17, godzina: 09:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> Język 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: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do dnia podpisania umowy, wnieść zabezpieczenie jej

należytego wykonania w wysokości 10,0% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, w jednej z form

określonych w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, tj: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze

zobowiązaniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • 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. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na

wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 4. W przypadku wniesienia

wadium w pieniądzu (jeśli dotyczy) Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
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poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu,

Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 6. W przypadku wnoszenia przez

Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia

zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób

trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje/poręczenia powinny zawierać (oprócz

elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): • nazwę i adres Zamawiającego,

• nazwę i adres Wykonawcy, • oznaczenie (numer postępowania), • określenie przedmiotu postępowania, •

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, • termin ważności

gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady). 7. W

przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający

nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w rozdziale XX pkt 6 SIWZ. 8.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z

jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy. 9. W przypadku nieprzedłużenia lub braku wniesienia nowego

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu,

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 10. Wypłata, o której mowa w pkt 9 SIWZ,

następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 11. Zamawiający

zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminach określonych w istotnych warunkach umowy - Załącznik

nr 6 do SIWZ.
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