
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu: Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-

biurowego przy ul. Krakowskiej 28A, z niezbędną przebudową na pomieszczenia biurowe, z

rozbudową klatki schodowej i nadbudową o antresolę oraz przebudową części istniejącego

budynku biurowego siedziby Delegatury NIK przy ul. Krakowskiej 28 w Opolu, wraz z aranżacją

wnętrz.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Krakowskiej 28A, z niezbędną

przebudową na pomieszczenia biurowe, z rozbudową klatki schodowej i nadbudową o antresolę oraz

przebudową części istniejącego budynku biurowego siedziby Delegatury NIK przy ul. Krakowskiej 28 w

Opolu, wraz z aranżacją wnętrz.

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: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Ogłoszenie nr 629748-N-2018 z dnia 2018-10-03 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: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu, krajowy numer

identyfikacyjny 16400000, ul. ul. Krakowska 28 , 45075 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel.

774 497 000, e-mail jolanta.brzostowska@nik.gov.pl, faks 774 497 044.

Adres strony internetowej (URL): https://www.nik.gov.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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

organ kontroli państwowej

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
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pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

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 składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, a jej kopię należy również złożyć w

formie skanu w formacie jednego nieedytowalnego pliku PDF na dowolnym nośniku

elektronicznym, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą w formie pisemnej

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca umieszczenie ich kopii na ww. nośniku
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elektronicznym w postaci skanu w osobnym nieedytowalnym pliku PDF. Ofertę należy złożyć w

siedzibie Zamawiającego , w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem

Wykonawcy, z dopiskiem "Oferta na zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalno-biurowego

przy ul. Krakowskiej 28A, z niezbędną przebudową na pomieszczenia biurowe, z rozbudową klatki

schodowej i nadbudową o antresolę oraz przebudową części istniejącego budynku biurowego

siedziby Delegatury NIK przy ul. Krakowskiej 28 w Opolu, wraz z aranżacją wnętrz. Nie otwierać

przed upłynięciem terminu otwarcia ofert!"

Adres:

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Opolu, ul. Krakowska 28, 45-075 Opole

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: Zmiana sposobu użytkowania budynku

mieszkalno-biurowego przy ul. Krakowskiej 28A, z niezbędną przebudową na pomieszczenia

biurowe, z rozbudową klatki schodowej i nadbudową o antresolę oraz przebudową części istniejącego

budynku biurowego siedziby Delegatury NIK przy ul. Krakowskiej 28 w Opolu, wraz z aranżacją

wnętrz.

Numer referencyjny: LOP.261.002.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

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

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

wykonawcy:

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Zamówienie obejmuje roboty konstrukcyjno-budowlane, wykończenie wnętrz, roboty

instalacyjne z zakresu: wodno-kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania, urządzeń wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych, instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych, a także aranżację wnętrz.

Roboty budowlane wykonywane będą głównie w budynku przy ul. Krakowskiej 28A, który nie jest

zabytkiem. Powierzchnia zabudowy 119m2, wysokość 18,4m, liczba kondygnacji 4, powierzchnia

użytkowa 376m2. Część robót - związanych z połączeniem budynków, wykończeniowych i

aranżacyjnych - będzie wykonywana w części budynku zabytkowego (wpisanego do rejestru

zabytków) przy ul. Krakowskiej 28 w Opolu. W ramach powyższego zadania przewiduje się w

szczególności: • rozbiórkę istniejącej klatki schodowej i wykonanie w jej miejscu szybu windowego, •

wykonanie nowej klatki schodowej (częściowa rozbudowa), • nadbudowę budynku o antresolę, •

wyrównanie wysokości budynku poprzez częściową nadbudowę attyki przy granicy z działką nr 89/4,

• przeniesienie otworu okiennego w lokalu usługowym (optyk), • docieplenie budynku i wykonanie

elewacji z płyt ceramicznych i tafli szklanych, • wykonanie nowych otworów komunikacyjnych

zewnętrznych i wewnętrznych, wydzielenie pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Krakowskiej

28, • wykonanie systemu p.poż., w tym oddymiania klatki schodowej i sygnalizacji pożaru, •

wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, • wykonanie instalacji elektrycznej, komputerowej,

przeciwwłamaniowej, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, • prace wykończeniowe, jak

malowanie, gładzie, układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach, układanie wykładziny

podłogowej w płytkach w pomieszczeniach biurowych, • aranżację wnętrz, w tym umeblowanie

budynku, montaż z zasłon okiennych (żaluzje wewnętrzne, kotary), • wykonanie placu manewrowego

i dojazdu do garażu z nawierzchnią z kostki brukowej.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
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Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45313000-4

45111100-9

45400000-1

45332000-3

45310000-3

45331200-8

45223300-9

45431000-7

45421130-4

II.6) Całkowita warto ść 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:  12 lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny termin realizacji zadania wynosi 12 miesięcy od dnia

podpisania umowy. Wykonawca może zaoferować skrócenie terminu realizacji do 10 albo do 8
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miesięcy od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza warunku w

tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w

wysokości nie mniejszej niż 1 800 000 zł (słownie: milion osiemset tysięcy) lub posiada zdolność

kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 800 000 zł (słownie: milion osiemset tysięcy).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i

doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, co najmniej 2 roboty budowlane (obejmujące branże: konstrukcyjno-

budowlaną oraz instalacyjne- sanitarną elektryczną i teletechniczną) polegające na budowie lub

przebudowie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów administracji publicznej,

banków, biur lub szkolnictwa o kubaturze co najmniej 2 000m3 o wartości co najmniej 1 000 000 zł

netto każda, w tym przynajmniej jedną robotę obejmującą swoim zakresem przebudowę na

podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, w ramach której realizowano m.in. wyburzenia

elementów konstrukcyjnych żelbetowo-ceramicznych oraz wykonywanie nowych elementów

konstrukcyjnych żelbetowych i stalowych w istniejącym budynku (np. klatka schodowa, podciągi,

stropy). 2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje, co najmniej: a) 1 osobą z

uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, pełniącą funkcję Kierownika Budowy,

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, posiadającą minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w roli

kierownika budowy, kierującego pracami przy realizacji co najmniej dwóch obiektów o kubaturze

nie mniejszej niż 2 000m3, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie, w tym – dla robót w
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budynku przy ul. Krakowskiej 28 – minimum dwuletnie doświadczenie przy zabytkach

nieruchomych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2

sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa

oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz.

1609), b) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez

ograniczeń, posiadającą minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w roli kierownika robót,

kierującego pracami przy realizacji co najmniej dwóch obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 2

000m3, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie, c) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót z

uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą minimum

pięcioletnie doświadczenie zawodowe w roli kierownika robót, kierującego pracami przy realizacji

co najmniej dwóch obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 2 000m3, które uzyskały pozwolenie na

użytkowanie, d) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót z uprawnieniami do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

posiadającą minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w roli kierownika robót.

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: Tak

Informacje dodatkowe: Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający

dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.), z uwzględnieniem postanowień

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

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65, ze zm.).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

III.2.2) Zamawiaj ący 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)
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III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

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

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wykaz robót budowlanych należycie wykonanych w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca

wykonania wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót określających, czy roboty te

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór wg Załącznika nr 6 do SIWZ). W wykazie

należy wskazać jedynie roboty najważniejsze tj. roboty potwierdzające spełnianie warunku udziału
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w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4.1. lit. b SIWZ. 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania

zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania ww. osobami, potwierdzający

spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 4.1. lit. c (wzór wg Załącznika nr 7

do SIWZ). 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż określona

w pkt. 4.1. lit. d SIWZ lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż

określona w pkt. 4.1. lit. d SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,

może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego

przez Zamawiającego warunku.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

1) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.

86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO

WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej (wzór wg Załącznika nr 9 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2)

Jeżeli Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie polegał na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (wzór wg Załącznika nr

10 do SIWZ lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa, itp.) oraz

odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 5.1. lit. b oraz pkt 5.2. lit. a-c SIWZ - jeżeli

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

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie:

sto tysięcy złotych). Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed

upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d)

gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110, ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy

wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w NBP O/Opole o numerze: 50 1010

1401 0013 2613 9120 0000 . Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas,

gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu

składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pozostałych formach określonych, oryginał

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy

ul. Krakowskiej 28 w Opolu, w sekretariacie (pokój nr 1, na I piętrze). Szczegółowe wymagania

dotyczące wadium określa pkt 7 SIWZ.

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:
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

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
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Kryteria Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 20,00

termin realizacji 20,00

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

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

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

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
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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:

Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie wszelkie zmiany Umowy wymagają formy

pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy

w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty dotyczących przedmiotu Umowy,

sposobu realizacji Umowy oraz terminu realizacji Umowy i terminu płatności, w szczególności w

przypadku: a) zmiany terminu wykonania Umowy – w przypadkach określonych w § 3 ust. 5 Umowy,

b) zmiany umówionego zakresu robót wynikającego z okoliczności, których nie można było

przewidzieć przed podpisaniem Umowy mimo zachowania należytej staranności – w przypadku: c)

zmian w dokumentacji projektowej, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności

zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, d) zamiany materiałów lub urządzeń objętych

ofertą przetargową i niniejszą Umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla

Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności: powodujące poprawienie parametrów

technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku

dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów, konieczności wykonania zamówień

równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia

finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych, zmiany organizacyjnej

polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów

współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał

ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty

zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby

podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z

SIWZ i złożonej oferty, d) zmiany wynagrodzenia – w przypadku, gdy w okresie obowiązywania

Umowy nastąpi zmiana: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia

za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 847, ze zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawcę.

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: 2018-10-17, godzina: 12:00,

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

> Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej.

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na możliwość i celowość dokonania wizji lokalnej w miejscu

planowanych robót, przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do

piątku w godz. 8:00 – 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Andrzejem Borowskim (tel.

728-412-850, adres e-mail: andrzej.borowski@nik.gov.pl). Wykonawca, którego oferta zostanie

uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5

pkt 2 i 3 ustawy, do: 1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w

pkt 14. SIWZ; 2) dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu jej

opłacenia (jeśli z polisy nie wynika, że została ona opłacona), a w przypadku jej braku innego

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000
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zł (dwa miliony złotych), poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do

reprezentowania Wykonawcy; 3) dostarczenia poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby kopii

dokumentów potwierdzających odpowiednio uprawnienia budowlane, dokumentów potwierdzających

członkostwo we właściwej terenowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa osoby określonej w

pkt III.1.3 ogłoszenia, 4) przedstawienia, do akceptacji Zamawiającego, projektu umowy (lub umów) z

podwykonawcą i z dalszym podwykonawcą (lub podwykonawcami), dotyczącej powierzonej mu

części zamówienia, w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom 5. W przypadku

wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę

tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania,

zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie

zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a

ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby wykonujące prace budowlane lub

instalacyjne były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustala się w wysokości 10% wartości określonej

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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