
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Wykonanie robót budowlanych

polegających na montażu urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych oraz remoncie

pomieszczenia dydaktycznego na potrzeby sali multimedialnej w budynku głównym Szkoły Pomorskich

Szkół Rzemiosł w Gdańsku ul. Sobieskiego 90

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

Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych

oraz remoncie pomieszczenia dydaktycznego na potrzeby sali multimedialnej w budynku głównym Szkoły

Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku ul. Sobieskiego 90

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 543335-N-2017 z dnia 2017-07-05 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: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, krajowy

numer identyfikacyjny 000446724, ul. Piwna 1/2 , 80-831 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

583018441, , e-mail biuro@pomorskaizba.com.pl, , faks 583017931.

Adres strony internetowej (URL): http://www.pomorskaizba.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fed6...

2 z 19 05.07.2017, 13:37



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

http://www.pomorskaizba.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://www.pomorskaizba.pl/

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

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

sposób:

Nie

Inny sposób:

osobiście lub pocztą tradycyjną

Adres:
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Oferty należy składać w sekretariacie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich

Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 1/2 80-831 Gdańsk

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: Wykonanie robót budowlanych polegających na

montażu urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych oraz remoncie pomieszczenia dydaktycznego

na potrzeby sali multimedialnej w budynku głównym Szkoły Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku ul.

Sobieskiego 90

Numer referencyjny:

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 montaż urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczenia

dydaktycznego na potrzeby sali multimedialnej w budynku głównym Szkoły Pomorskich Szkół Rzemiosł

w Gdańsku ul. Sobieskiego 90. 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch etapach: 1)

Etap I: a) przystosowanie istniejącej balustrady klatki schodowej do montażu platformy osób

niepełnosprawnych, b) remont drzwi wejściowych, c) budowa podjazdu wejściowego dla osób

niepełnosprawnych, d) rozbiórka wewnętrznych drzwi klatki schodowej, e) malowanie emulsyjne klatki

schodowej, f) niezbędne zasilanie elektryczne w klatce schodowej dla platformy schodowej, g)

dostosowanie instalacji elektrycznej i komputerowej w sali multimedialnej dla nowego układu meblowego,

h) montaż kurtyny powietrznej wejścia głównego 2) Etap II: a) montaż platformy schodowej z

krzywoliniowym torem jazdy, 3. Inwestycja realizowana jest na obiekcie, który jest wpisany do Gminnej

ewidencji zabytków – Gdańsk.12. 4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia związane z: a) remont drzwi

wejściowych, b) wykonanie instalacje elektrycznych i teletechnicznych, 5. Roboty budowlane będą

prowadzone na czynnym obiekcie szkolnym. 6. Uwarunkowania czasowe prowadzenia robót budowlanych

w Szkole: nie ma możliwości prowadzenia prac w dniach: a) 22-23 .08.2017 ze względu na trwające

matury. b) 22.07.2017, 29.07.2017,5.08.2017, 19.08.2017 r. (soboty) oraz wszystkie soboty września i

sobota 7.10.2017 r. nie można prowadzić prac budowlanych ze względu na trwające egzaminy. c) od

22.08.2017r. pomieszczenia, w których będą wykonywane roboty budowlane będą udostępniane

sukcesywnie – w uzgodnieniu z Użytkownikiem. Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować i

zabezpieczyć roboty, by nie zakłócić funkcjonowania Szkoły i zapewnić bezpieczne poruszanie się po

obiekcie i terenie. Roboty uciążliwe, głośne itp. należy prowadzić po zakończonych zajęciach lekcyjnych,

tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00-21:00 lub w okresie wolnym od zajęć – po uprzednim

uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły. 7. Roboty powinny być tak prowadzone aby nie zakłócać istniejących

dróg ewakuacji

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
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Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45400000-1

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: 154

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 22 tygodni, licząc

od dnia podpisania umowy, w tym etap I (o którym mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1) SIWZ) w terminie 7

tygodni.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres ich działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał minimum 2 roboty polegające

na budowie, remoncie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego

wykonanych w czynnych obiektach za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto każda. b)

Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy oraz kierownikami

robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie

zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej w

zakresie instalacji elektrycznych. Kierownik budowy musi wykazać się minimum 3 letnim

doświadczeniem na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót przy budowie/przebudowie

/remoncie w tym 2 budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, dostępnych dla

osób i funkcjonujący, w trakcie trwania robót budowlanych. zg. z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. nr 83 z dnia 16.05.2006 r. ze zm.) W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi

na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w

specjalnościom. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne

uprawnienia wydane na pod-stawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im

uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia

18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony

na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,

szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi

bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki,

sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym

śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek

użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; przez budynek zamieszkania

zbiorowego należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności

hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko,

internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego,

aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu

ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. przez czynny obiekt należy

rozumieć budynek otwarty, dostępny dla osób i funkcjonujący, w trakcie trwania robót budowlanych.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę dwóch funkcji Kierownika budowy i

Kierownika robót branżowych. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych

uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające mu kwalifikacje zawodowe / dokumenty

uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane

obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (t j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)oraz ustawy z dnia 19 marca 2008 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.);

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 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. Dokumenty powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Zaświadczenie właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca

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

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

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

organu; 3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

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

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) oświadczenie
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wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

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

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane. Przedmiot i opis wykonanych robót budowlanych powinien być tak przedstawiony,

by umożliwić Zamawiającemu ocenę wymagań. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

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

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W rubrykach

„Doświadczenie zawodowe” oraz „Wykształcenie i numer posiadanych uprawnień, data ich wydania”

należy wykazać spełnianie przez poszczególnych specjalistów warunków stawianych im w zapytaniu

ofertowym. 3) Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót

budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje

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

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

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

1. W przypadku składania oferty przez wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium RP, zamiast dokumentów określonych w rozdz.VIII SIWZ, wykonawca składa dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce stałego zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że : 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
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zdrowotne albo że zawarł po- rozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzyw- nami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

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

właściwego organu, Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

składania ofert. 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 SIWZ, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administra- cyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za- mieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4) Wszystkie ww. dokumenty i oświadczenia

sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Wykonawca

może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia tych podmiotów, w szczególności przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Z treści dokumentu dotyczącego zakresu udostępnionych wykonawcy

zasobów innego podmiotu musi wynikać, że zasoby podmiotu trzeciego udostępnione są wykonawcy w

stopniu niezbędnym tj. w zakresie gwarantującym należytą realizację zamówienia. Dokument ten

winien określać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, przy czym

niezależnie od charakteru stosunku powinien on być wystarczający dla faktycznego korzystania przez

wykonawcę z udostępnianego zasobu na etapie realizacji zamówienia. 3. Wykonawca w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków dot.

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności

są wymagane, w szczególności przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres realizacji zamówienia. Dokumenty, o

których mowa w rozdz. VIII SIWZ muszą być przedstawione w języku polskim, w formie oryginału
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lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych)

przedstawiciela(i) wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w

sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej

kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za

zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie

rejestrowym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

za zgodność z oryginałem. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII SIWZ muszą być dostarczone

w formie oryginału.

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:
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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:

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)

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

Gwarancja na platformę schodową 30,00
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Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10,00

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

nieograniczony)

Nie

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
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Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

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

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający, stosownie do treści art. 144 ust.1 ustawy przewiduje następujące możliwości dokonania

zmian zawartej umowy: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) zakresu robót określonego w

przedmiocie zamówienia zawartego w SIWZ, 3) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu

zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie

Zamawiającego, 4) podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: a) powierzenia

podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, b) zmiany podwykonawcy na

etapie realizacji robót, 5) technologii wykonywania robót lub rozwiązań projektowych stwierdzonych

przez inspektora nadzoru, nadzór autorski, organ administracji, zmiany projektu budowlanego. 2. Zmiany,

o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w przypadku: 1) wystąpienia konieczności wykonania robót

zamiennych, wynikającej z: a) zmiany technologii wykonania robót, rodzaju materiałów, zaleconych przez

inspektora nadzoru lub projektanta, b) zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku

konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt.

1 Prawa budowlanego) lub wskutek poprawienia błędów projektowych, c) z uwagi na postęp techniczny

lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 2) konieczności wprowadzenia zmian

podczas wykonywania robót, nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub

warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały

zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo

budowlane, a) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają

wprowadzenie zmian do umowy, b) opóźnienia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy,

wynoszącego więcej niż 14 dni, c) zmian w zakresie dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych,

d) przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, e) konieczności

uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania prac uzgodnień, pozwoleń, opinii osób

trzecich lub właściwych organów, f) zmian obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych, norm,

innych przepisów prawa, mających wpływ na warunki umowy; zmiany będą dokonane w zakresie w jakim

konieczne będzie dostosowanie dotychczasowych rozwiązań do nowych regulacji prawnych, g) w razie

zlecenia przez zamawiającego wykonania prac/robót dodatkowych, h) w przypadku natrafienia podczas

wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk

lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło

być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza

zmianę sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu

przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy. i) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe
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organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu, j) w przypadku przestojów lub opóźnień w

realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi

wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji

przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy lub zmiany terminów pośrednich wykonania

przedmiotu Umowy odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z ww. przyczyn. k) gdy

zmiany pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w

dokumentacji projektowej, lub jeżeli zmiany dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych i

niedostępnych w momencie zawarcia umowy zmiana może dotyczyć zakresu robót w stopniu nie

wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3. Wynagrodzenie ma charakter

ryczałtowy i nie podlega późniejszym zmianom, za wyjątkiem przypadków gdy: 1) Zamawiający zleci

Wykonawcy wykonanie robót zamiennych, skutkujących zmianą kosztów robót, zgodnie z podpisanym

wcześniej protokołem konieczności, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone lub zmniejszone o

wartość robót zamiennych, wskazaną w kosztorysie ofertowym, przygotowanym przed podpisaniem

umowy lub przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, 2)

Wykonawca nie wykona robót w jakiejkolwiek części lub nie dostarczy materiałów i urządzeń niezależnie

od przyczyny, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót

niewykonanych/niedostarczonych materiałów, 3) zostanie ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu

Umowy (roboty zaniechane), wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót

zaniechanych, wskazaną w kosztorysie przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez

inspektora nadzoru, 4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 4. Strona

wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności

wprowadzenia zmian do umowy. 5. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w

przypadkach określonych w umowie i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej

zmiany. 6. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana poszczególnych etapów realizacji prac

objętych harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z inspektorem nadzoru oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy lecz jedynie

podpisania przez strony harmonogramu uwzględniającego zmiany..

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

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

Data: 2017-07-20, godzina: 12:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> polski

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

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

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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