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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

(zwana dalej: ,,S|WZ")

do$cry:

Zmianasposobu uiytkowania budynku mieszkalno-biurowego pzy ul. Krakowskiej28A,
z niezbgdnq pzebudowq na pomieszczenia biurowe, z rozbudowq klatki schodowej i nadbudowq o antresolg

oraz pzebudowq czgsci istniejqcego budynku biurowego siedziby Delegatury NIK pzy ul. Krakowskiej 28 w Opolu,
w'azz araniacjqwngtz

w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego o warto5ci

mniejszej nii wyraiona w zlotych r6wnowarto56 kwoty 5 548 000 euro,

a wiqkszej nii wyraiona w zlotych r6wnowarto66 kwoty 30 000 euro

prowadzonym w trybie pzetargu nieograniczonego
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1. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego.

Najwyzsza lzba Kontroli Delegatura w Opolu,45-075 Opole, ul. Krako$rska 28

tel. 77 4497000, e-mail LOP@NIK.GOV.PL

Adres strony internetowej: www.nik.qov.pl

Adres strony internetowej dotyczqcej zam6wieir publicznych: http://bip.nik.qov.0l/zanowienia-0ubliczne/

2. Tryb udzielenia zam6wienia.

2.1. Niniejsze postepowanie pro$radzone jest w trybie p]zetargu nieograniczonego na podstawie art.39 inast. ustawy

229 stycznia2l14 t. - Prawo zamowiei publicznych (Dz. U.22017 |., poz. 1579, ze zm.), zwanej dalej ,,ustawq Pzp".

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszq SIWZ, zastosowanie majq przepisy ustawy Pzp.

2.3. WartoSe zamowienia nie pzekracza r6wnowarto6ci kwoty okreslonej w pzepisach wykonawczych wydanych na podstawae

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Opis pJzedmiotu zam6wienia.
3.1. Pzedmiotem zam6wienia jest realizacja zadania Zmiana sposobu uzytkowania budynku nieszkalno-biurowego przy

ul. Krakowskiej2SA, z niezbQdnq przebudowq na pomi$zczenia biurowe, z rozbudowq klatki schodowej inadbudowE

o antresole oruz pnebudowq czQici istniejqcego budynku biurowego siedziby Delegatury NIK ptzy ul. Knkowskiej2S w Opolu,

wraz z annzacjq wnefrz, obejmujqca roboty konstrukcyjno-budowlane, wykoriczenie wnetrz, instalacyjne z zakresu; wodno-

kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania, urzqdzei wentylacyjnych iklimatyzacyjnych, instalacji elektrycznych iinstalacji
teletechnicznych, a tak2e aranzacje wnetrz.
W ramach powyzszego zadania przewiduje sie w szczegolnosci:. rozbi6rkg istniejAcej klatkischodowej iwykonanie wjej miejscu szybu windowego,

. wykonanienowejklatkischodowej (czgsciowarozbudowa),

. nadbudowg budynku o antresolQ,. wyr6wnanie wysokoSci budynku popzez czqsciowq nadbudowe attyki pzy granicy z dzialkqnr 89/4,

. przeniesienie otworu okiennego w lokalu uslugowym (optyk),

. docieplenie budynku iwykonanie elewacjiz plyt ceramicznych itafli szklanych,

. wykonanie nowych otwor6w komunikacyjnych zewnqtrznych iwewngtznych, wydzielenie pomieszczei

sanitarnych w budynku przy ul. Krakowskiej 28,. wykonanie systemu p.poz., w tym oddymiania klatki schodowej i sygnalizacji pozaru,
. wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji,. wykonanie instalacji elektrycznej, komputerowej, pzeciwwlamaniowej, telewizji peemyslowej, kontroli dostgpu,
. prace wykoiczeniowe, jak malowanie, gladzie, ukladanie plytek ceramicznych na Scianach i podlogach, ukladanie

wykladziny podlogowej w plytkach w pomieszczeniach biurowych,
. aranzacig wngtz, w tym umeblolvanie budynku, monta2 z zaslon okiennych (zaluzje wewngtrzne, kotary),
. wykonanie placu manewrov'/ego i dojazdu do gara2u z nawieachniqz kostki brukowej.

Roboty budowlane wykonywane bgdq gl6wnie w budynku pzy ul. Krakowskiej 28A, kt6ry nie jest zabytkiem. Powierzchnia

zabudowy tego budynku to '119m2, wysokosd 18,4m, liczba kondygnacji 4, powierzchnia uzytkowa 376m2. CzQSe rob6t

- zwiqzanych z polqczeniem komunikacyjnym budynk6w, wykoriczeniowych iaranzacyjnych - bgdzie wykonywana

w czgsci budynku zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytkow) ptzy ul. Krakowskiej 28.

3.2. Szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia okreslajA:

ZalEcznik nr 1 do SIWZ - komplet dokumentacji projeKowej, na kt6rE sklada siQ prqekt budowlany

zatwierdzony ostateczn4 decyzjE Prezydenta llliasta Opola nr890/18 z 25 wrzeSnia 2018 r. oraz projekty

wykonawcze (architektoniczno-konstrukcyjny, instalacji wod-kan., instalacji c.o. iwezla cieplnego, instalacji

wentylacji iklimatyzacji, instalacji elektrycznej, instalacji teleinformatycznej iniskoprqdowej, instalacji kontroli

dostgpu do obiektu z wykorzystaniem legitymacJi sluzbowych, instalacji monitoringu wizyjnego).

Zafqcznik nr 2 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (dalei: STWiOR).

ZalEcznik nr 3 do SIWZ - projeK araniacji wnqtz wraz ze specyfikacjq technicznq wyposa2enia i mebli.

UWAGA! Wszystkie wymienione w zal4cznikach do SIWZ materialy opatrzone nazwami maja na celu okreslenie

wymaganych minimalnych parametr6w, wymaganego standardu, co oznacza, 2e Zamawiajqcy dopuszcza materialy

innych producentow pod warunkiem spelnienia przez nie minimalnych parametrow. Informujemy, 2e zgodnie z a(. 30



7.7. Okolicznosci i zasady zwrotu wadium, jego pzepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczelzabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy okresla ustawa Pzp.

8. Termin zrvi4zania oterte.
Skladajqcy oferte pozostaje niq zwiqzany przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna siQ wraz z uplywem

terminu skladania ofert, Wykonawca moze przedluzyc termin zwiEzania ofe(A na czas niezbedny do zawarcia umowy,

9. Opis sposobu prrygotowywania oferty.

9.1. OfertQ nalezy ptzygotowac w jezyku polskim w formie pisemnej, w spos6b czytelny itMaly, na druku stanowiqcym

Zetacznik nr1l do SIWZ. W przypadku sporzqdzenia oferty pzez Wykonawca na wlasnym formularzu wymaga siQ,

zeby Wykonawca uwzglQdnil w nim wszystkie oswiadczenia i elementy zawarte w Zaleczniku nr 11 do SIWZ.

Uwaga!

Wypelniony przez Wykonawcg formularz ofertowy, sporzEdzony na Zalqczniku nr 11 do SIWZ lub formulazu wlasnym

Wykonawcy, bgdzie stanowic tres6 ofe(y i w zwi4zku z tym nie podlega on uzupelnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Niezlozenie tego dokumentu bgdzie skutkowai odrzuceniem oferty na podstawie a(. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako

niezgodnej z tresciE SIWZ.

9.2. Do oferty naleZy zalqczye dokumenty ioswiadczenia wyszczeg6lnione wpkt 5.1. lit. a (i lit. b opcjonalnie) SIWZ iwpkt 5.3.,

w formie dla nich okreslonej w SIWZ.

9.3. Oferta oraz wszystkie zalaczone do niej dokumenty ioswiadczenia, powinny byc podpisane lub poSwadczone odpowiednio

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu

udostepniajqcego zasoby, o ktorym mowa w pkt. 5.9. SIWZ.

UWAGA!

Uprawnienie do podpisu musi wynikac z wlasciwego aktu relestracyjnego lub dolqczonego do oferty pelnomocnictwa.

(opcjonalnie jezell dotyczy) Pelnomocnictwa zlozone wraz z ofertq musz4 bye zbzone w formie oryginalu lub poswiadczonej

notarialnie za zgodnose z oryginalem kopii sporzadzonej przez notariusza.

OfertQ nalezy zloZyc w oryginale oraz kopii w wersji elektronicznej, tj. ofertg zeskanowanq w formacie nieedytowalnego pliku

PDF na dowolnym nosniku elekkonicznym (patrz punkt 9.10. lit. d SIWZ).

Ofe(g nalezy zlozyc w zaklejonej kopercie z podanE nazwq i adresem Wykonawcy, opafzonej napisem: 
"Oferta 

na zmianQ

sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Krakowskiej2SA, z niezbgdn4 przebudowa na pomieszczenia

biurowe, z rozbudowA klatki schodowej inadbudow4 o antresolg oraz pnebudowE czQsci istniejqcego budynku biurowego

siedziby Delegatury NIK przy ul. Krakowskiej 28 w Opolu, wraz z a'anlaqq wngttz, Nie otwierai przed uplynigciem terminu

otwarcia ofert!".

Ewentualne poprawki w tekscie oferty muszq byc naniesione w sposob czytelny i parafowane pnez osobe/osoby podpisujace

ofertg.

W przypadku, gdy w tre6ci zalqczonych przez WykonawcQ do oferty dokument6w podane zostanq wartosci wyrazone w walucie

innej niz PLN, wowczas Zamawiajqcy dokona przeliczenia tych wartosci na PLN wedlug Sredniego kursu zlotego podanego

przez Narodowy Bank Polski na dzien wyznaczony jako dzieil skladania ofert.

Zmiana lub wycofanie oferty:

a) Wykonawca moze zmienie lub wycofai zlozonq przez siebie ofertg,

b) zmiana lub wycofanie zlo2onej oferty jest skuteczna tylko w6wczas, gdy zostala dokonana pzez WykonawcQ przed

uplywem terminu do skladania ofert,

c) zmiana zlozonej oferty musi byc zlozona w miejscu i wedlug zasad obowiazujAcych ptzy skladaniu oferty,

w szczeg6lnosci zmian? oferty nale2y zlo|yc w oryginale oraz kopii w wersji elektronicznej, tj. zmianq oferty

zeskanowanq w formacie jednego nieedytowalnego pliku PDF na dowolnym nosniku elektronicznym, oraz

w zaklejonej kopercie zpodanq nazwq iadresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: ,,Z|^IANA oferty na zmianQ

sposobu u2ytkowania budynku mieszkalno-biurowego pzy ul. Krakowskiej 28A, z niezbqdnE pzebudowq na

pomieszczenia biurowe, z rozbudow4 klatki schodowej inadbudow4 o antresolg oraz przebudowq czQsci

istniejqcego budynku biurowego siedziby Delegatury NIK pzy ul. Krakowskiej 28 w Opolu, wtaz z a.anaaciqwnQl?'

Nie otwierac paed uplynieciem terminu otwarcia ofertl". W ptzypadku zlozenia kilku zmian zaklejonq kope(e nale2y

dodatkowo opatrzyc napisem ,,ZMIANA nr...

9.4.

9.6.

9.7.

9.8.
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wycofanie zlozonej oferty nastepuje popzez zloienie Zamawiaj4cemu, pned uplywem terminu skladania oferl,
pisemnego oswiadczenia podpisanego pzez Wykonawc9 lub pzez osobe upra$/nionq do reprezentou/ania

Wykonawcy,

oswiadczenie o wycofaniu oferty nale2y zloiye w miejscu okreslonym w pkt 10.1 . SIWZ lub przeslac pocztq na adres
podany w pkt 10.1. SIWZ.

9.10. Tajemnicapzedsiebiorstwa.

a) W przypadku umieszczenia pzez Wykonawce w ofercie informacji stanowiacych tajemnic9 przedsiebiorstwa

w rozumieniu pzepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiqzany jest, na podstawie art. 8

ust. 3 ustawy Pzp, nie p62niej niz do uplywu terminu skladania ofert, do:

1) zastze2enia, 2e nie moga bye one udostqpniane oraz,

2) wykazania,2e zastze2one informacje stanowiq tajemnic9 przedsigbiorstwa.

b) Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o ktorych mowa w art.86 ust.4 ustawy Pzp (nazwa oraz adres

Wykonawcy, informacje dotyczqce ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji iwarunkow platnosci).

c) Informacje stanowiqce tajemnic9 pzedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

kt6re Wykonawca sklada wraz z ofertq lub przekazuje Zamawiajqcemu na innej podstawie w toku prowadzonego

postgpowania, naleZy zlozye i zabezpieczye (np. umieScic w osobnej zaklejonej kopercle opatrzonej stosownym

opisem) w taki sposob, aby Zamawiaj4cy nie mial wqtpliwosci, Ze sq to informacje zastrzezone i nie mog4 byC one

udostgpniane innym podmiotom.

d) Jezeli Wykonawca sklada wraz z ofertQ w wersji papierowej informacje stanowiAce tajemnice przedsiebiorstwa

w rozumieniu pzepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawi1qcy zaleca umieszczenie ich kopii w wersji

elektronicznej, tj. skanu, w osobnym nieedytowalnym pliku PDF na dowolnym nosniku elektronicznym, oktdrym

mowa w pkt 9.5. SIWZ.

9.11. Wykonawca ma prawo zlo2yi tylko jednq ofertg, zawierqqcqjednq jednoznacznie opisanq propozycje. Zlozenie wiQkszej

liczby ofert spowoduje odnucenie wszystkich ofert zlozonych pzez danego Wykonawc€. Tresc ziozonej oferty musi

odpowiadae SIWZ.

'10. .Mieisce oraz termin skladania i otwarcia otert.
/.10.1.I OfertA nalezy Aozye w siedzibie Zamawiajacego pzy ul. Krakowskiej 28 w Opolu (pokoj nr 1 - sekretariat Delegatury na'- 

lpietrze), w terminie dodnia25 paidziernika 2018 r., do godz. 12:00, lub pzeslac pocztA na adres: Delegatura Najwyzszej

lzby Kontroli w Opolu, 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (za termin zlozenia oferty pzyjmuje sie datQ igodzing wplyt/vu oferty

do Zamawiajqcego).

10.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastqpi v', dniu skladania ofert, o godz, 12:30, w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Krakowskiej 28

w Opolu (pokoj nr 6 na I piqtrze).

10.3. Podczas otwarcia ofert Zama$,iaj4cy poda informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp (nazwy (firmy) oraz adresy

wykonawc6w, a takze informacJe dotyczqce ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci

zawartych w ofertach).

10.4. Niezwlocznie po otwarciu ofert ZamawiaJEcy zamiesci na stronie http://bip.nlk.qov 0l/zamowienia-oubiiczne/ informacje

dotyczqce:

- kwoty, jakq zamiena pneznaczye na sfinansowanie zamowienia,

- firm oraz adresow Wykonawcow, kt6zy zlozyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci zawartych w ofertach.

11. Opis sposobu obliczenia ceny.

11.1. Wykonawca zobowiazany jest podae w otercie oferowan4 lEcznE cene brutto za wykonanie caloSci przedmiotu zamowienia.

Ceng ofertowq stanowic bgdzie kwota wynagrodzenia ryczaltowego brutto za wykonanie calosci przedmiotu zam6wienia

publicznego, o kt6rym mowa w pkt 3 SIWZ, bgdqca sum4 wszystkich robot wskazanych w pkt 2 lit A Zalecznika nr 11 do

slwz.

11.2. Cena pzedstawiona w ofercie musi byi wyra2ona w zlotych polskich (PLN), z dokladnosciado dw6ch miejsc po przecinku.

11.3. Laczna kwota wynagrodzenia brutto, o ktorq mowa w pkt 11.1. SIWZ nie bgdzie podlegala zmianie w czasie trwania umowy,

poza wyjatkami w niej okreslonymi i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z rcalizacjq przedmiotu zam6wienia

w terminie oraz miejscu wskazanym w SIWZ, w tym m.in. oplaty, takie jak cla i podatki (w tym podatek od towarow i uslug)

oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy.
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