
Zespół Szkół: Remont pracowni elektrycznej  do praktycznej  nauki zawodu w Zespole Szkół w

Czerwionce- Leszczynach przy ul. 3 Maja 42

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

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Czerwionce - Leszczynach w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia

zawodowego dla poddziałania: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT

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

Ogłoszenie nr 597551-N-2017 z dnia 2017-10-09 r.
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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: Zespół Szkół, krajowy numer identyfikacyjny 27283987800000, ul. ul. 3

Maja 42 , 44230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 312 034, e-mail

zsczl@poczta.onet.pl, faks 324 311 466.

Adres strony internetowej (URL): www.zscl.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):

I .4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)
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Tak

bip.zs.powiatrybnicki.pl

Adres strony internetowej , na której  zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

bip.zs.powiatrybnicki.pl

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

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Zespół Szkół, ul. 3 Maja 42, 44 - 230 Czerwionka - Leszczyny, pok. nr 1

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
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adresem: (URL)

SEKCJA I I : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I I .1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pracowni elektrycznej do

praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce- Leszczynach przy ul. 3 Maja 42

Numer  referencyjny: ZS.371.9.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I I .2) Rodzaj  zamówienia: Roboty budowlane

I I .3) Informacja o możliwości składania ofer t częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Ofer ty 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:

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku par tnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Remont pracowni elektrycznej do

praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42”. 2.

Powyższe zadanie obejmuje roboty budowlane w budynku w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

42, związane między innymi z: robotami rozbiórkowymi, robotami murarskimi, robotami

wykończeniowymi ścian, podłóg i sufitów, wykonaniem stolarki drzwiowej, wykonaniem wewnętrznej

instalacji elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej 3. Szczegółowy zakres robót opisany został w
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poniższej dokumentacji budowlanej, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ: 1) Projekt budowlano-

wykonawczy „Remontu pracowni elektrycznej do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w

Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42”. 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

„Remontu pracowni elektrycznej do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-

Leszczynach przy ul. 3 Maja 42”. 3) Przedmiar robót- „Remontu pracowni elektrycznej do praktycznej

nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42”. 4) Projekt budowlany

„Wewnętrznych instalacji elektrycznych”. 5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

„Wewnętrznych instalacji elektrycznych”. 6) Przedmiar robót- „Wewnętrznych instalacji

elektrycznych”. 7) Projekt budowlany „Wentylacji mechanicznej”. 8) Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót „Wentylacji mechanicznej”. 9) Przedmiar robót- „Wentylacji

mechanicznej” 4. Wykonawca zobowiązany będzie: 1) wykonać wszelkie roboty towarzyszące,

tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu

zamówienia i funkcjonowania obiektu w tym zaplecza budowy, 2) do wykonania zamówienia,

stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), użyte materiały

winny być fabrycznie nowe, najwyższej jakości pod względem jakościowym i wymiarowym, posiadać

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną, 3)

zachować kolejność etapów, metod stosowanych technologii oraz materiałów i sprzętu zgodnie z

opisem technologicznym i rozwiązaniem przedstawionym w projekcie budowlanym, 4) udzielić rękojmi

i gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres …… miesięcy licząc od daty bezusterkowego

odbioru końcowego, 5) we własnym zakresie rozwiązać zasilanie w wodę, 6) we własnym zakresie

rozwiązać zasilanie w energię elektryczną. 5. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy. Każdego dnia po zakończeniu prac należy doprowadzić

budynek oraz teren wokół niego do stanu użytkowalności. 6. Wykonawca zobowiązany będzie

każdorazowo uzgadniać miejsce oraz termin i czas wykonywania prac (robót) z inwestorem. 7.

Wszystkie prace muszą być realizowane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru

Robót, zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami

BHP, ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inwestora. 8. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla

niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza

możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w

dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż cechujących

materiały określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku

zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą

dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zastosował materiały i urządzenia równoważne, ma
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obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie

materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. 9. Wykonawca zobowiązany będzie, aby osoby

wykonawcy lub podwykonawcy wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, z

wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie będą w okresie

realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy, szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w rozdziale XXVIII niniejszej

SIWZ. 11. Wykonawca będzie zobowiązany: uzgadniać szczegółowe terminy i zakres prowadzenia

robót z Zamawiającym, a także uwzględnić specyfikę obiektu i zapewnić pełne bezpieczeństwo

uczniów i pracowników szkoły, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym

prawa budowlanego. Jednocześnie możliwe jest wykonywanie prac bez ograniczeń czasowych i

godzinowych, włącznie z sobotami. 12. Wskazane w ust. 11 okoliczności nie będą mogły stanowić

podstawy wydłużenia terminu wykonania zamówienia. 13. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia

według CPV: 1) 45 11 00 00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 2) 45 42

10 00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 3) 45 44 21 00-8 Roboty malarskie, 4) 45 43 21 00-5

Kładzenie i wykładanie podłóg, 5) 45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 6) 45 31 00 00-3

Roboty instalacyjne elektryczne, 7) 45 31 23 10-3 Ochrona odgromowa, 8) 45 23 10 00-5 Roboty

budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych , 9) 45 33

12 10-1 Instalowanie wentylacji, 10) 45 33 10 00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

I I .5) Główny kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45421000-4

45112100-8

45432100-5

45300000-0

45310000-3

45312310-3
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45231000-5

I I .6) Całkowita war tość 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)

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

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:

I I .8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawar ta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 80

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

80

I I .9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA I I I : INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I I I .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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

I II .1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
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Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

I II .1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: zamawiający zastrzega, że aby spełnić powyższy warunek wykonawca

winien dysponować łącznie:  osobą posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,

wpis na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, oraz uprawnienia

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych lub równoważne w tym wydane na podstawie

wcześniejszych przepisów oraz  osobą posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,

wpis na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, oraz uprawnienia

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub

równoważne w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz  osobą posiadającą co

najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, wpis na listę członków właściwej Okręgowej Izby

Samorządu Zawodowego, oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne w tym wydane na

podstawie wcześniejszych przepisów Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień

budowlanych rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.zm.) jak również

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących

przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w

art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z

dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65);

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: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,

musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
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oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Zamawiający ocenia, czy

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 5. Jeżeli zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w

ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w

terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których

mowa w ust. 1. 6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na

podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, na zasadzie spełnia – nie

spełnia.

I I I .2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III .2.1) Podstawy wykluczenia określone w ar t. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III .2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 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)

I I I .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
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Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryter iów selekcj i

Nie

I I I .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:

1) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: a) odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, b) wykonawca, którego oferta zostanie

najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt a) podmiotu, na

zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu.

I I I .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) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a)

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na

formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ. b) Wykonawca, którego oferta zostanie

najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i

dokumenty o których mowa w pkt 1 ppkt a) podmiotu, na zdolności lub sytuację którego

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie

warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca

polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

I II .5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

I I I .6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

1. Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy ) 3. Wykonawca, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia, zawierające w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy

zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których

wskazane zdolności dotyczą. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od 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 w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z

2017 r. poz. 229 z późn. zm. )zgodnie z treścią załącznika nr 5 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. Zamawiający

zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze

zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej: bip.zs.powiatrybnicki.pl

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1437aa...

11 z 17 2017-10-09 10:54



Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

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 ofer ty war iantowej :

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

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:
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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 aukcj i 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 aukcj i elektronicznej :

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych war tości, 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:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) K ryter ia oceny ofer t:

IV.2.2) K ryter ia

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja i rękojmia 30,00

Skrócenie terminu realizacji zamówienia 10,00

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

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, par tnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacj i 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:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat par tnerstwa 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) L icytacja 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
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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 zawar tej  umowy w stosunku do treści ofer ty, na

podstawie której  dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z

zachowaniem formy pisemnej. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku: 1) Zmiana dotycząca

osoby wskazanych w § 8 niniejszej umowy, pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej takich

uprawnień jak wskazano w w/w postanowieniach umowy. 2) Zmiany przewidzianego terminu

zakończenia robót, będącego następstwem: a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w

szczególności: wstrzymania robót, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, wykonania odbioru robót oraz odmowy

wydania przez organ administracji lub innych podmiotów wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z

przyczyn niezawinionych przez wykonawcę; b) działania siły wyższej. 3) Zmiany sposobu spełnienia

świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi

okolicznościami: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawieniu się na rynku

materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji

lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 4)

konieczności zrealizowania przedmiotu umowy w całości bądź w części przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu umowy. 3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej

przez jedną ze stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany. 4.

Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Środki służące ochronie informacj i o charakterze poufnym

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

Data: 2017-10-24, godzina: 11:30,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofer tą: 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 przyznaneNie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I  - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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