
Najwyższa Izba Kontroli: Modernizacja układów zasilania budynków A i B

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

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

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 530314-N-2020 z dnia 2020-04-15 r.
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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, krajowy numer identyfikacyjny 52000000000000, ul.

Filtrowa 57 , 02-056 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 445 000, , e-mail

nik_zp@nik.gov.pl, , faks 22 4445415 .

Adres strony internetowej (URL): http://bip.nik.gov.pl

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

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

które nie są ogólnie dostępne http://bip.nik.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Naczelny 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 pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Tak
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http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://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

Tak

adres

Ofertę należy przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego: /NIK/SkrytkaESP ,

znajdującą się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

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

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Zamwiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej na adres Najwyższa Izba Kontroli, ul.

Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, pok. nr 17 (sekretariat Biura Gospodarczego)

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

sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
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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: Modernizacja układów zasilania budynków A i

B

Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.007.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

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

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

wykonawcy:

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: modernizacja układów zasilania budynków A i B Centrali NIK w

Warszawie, polegająca w szczególności na: 1) wykonaniu prac elektrycznych: a) wymiana rozdzielnic
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głównych w bud. A i B, b) rozbudowa układu kompensacji mocy, c) wymiana głównej rozdzielnicy

komputerowej budynku A (TKG bud. A) i RPOŻ (bud. A i B), d) wymiana rozdzielnic strefowych bud. A,

e) montaż rozdzielnic R-AW-1 i R-AW-2, f) wymiana rozdzielnicy głównej agregatów prądotwórczych, g)

dostawa, montaż i podłączenie nowego UPS-a (lokalizacja: budynek B) h) montaż nowych linii oraz tras

kablowych, i) monitorowanie stanów połączeń, obciążenia, stanu sieci i wykonywania manewrów w

instalacji BMS-u, j) uporządkowanie wyłączników awaryjnych rozdzielnicy głównych, UPS-ów,

agregatów w obu budynkach, k) wykonanie niezbędnych prac związanych z rozbudową instalacji SSP

oraz DSO, l) wykonanie rozbudowy instalacji elektrycznej o zasilanie dodatkowych klimatyzatorów w

pomieszczeniach rozdzielnicy głównej w bud. A oraz nowoprojektowanym pomieszczeniu UPS w

budynku B m) uzgodnienia z Zakładem Energetycznym. 2) wykonaniu prac branży sanitarnej: a)

przebudowa instalacji klimatyzacji dla pomieszczenia rozdzielni głównej; b) instalacja klimatyzacji dla

pomieszczenia UPS; c) przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu UPS; d)

instalacja wentylacji w pomieszczeniu UPS; 3) wykonaniu robót budowlanych: a) roboty demontażowe,

montażowe; b) roboty w zakresie stolarki; 4) wykonaniu badań i pomiarów pomontażowych oraz

sporządzeniu dokumentacji powykonawczej; 5) wykonaniu badań i pomiarów okresowych. Wymagany

termin realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w: 1) pkt 1 ppkt 1)-4): do dnia 29 listopada

2021 r. 2) pkt 1 ppkt 5) : do dnia 18 grudnia 2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45310000-3

45311000-0

45311100-1

45311200-2

45312100-8

45312200-9

45316000-5

45317000-2

45317300-5

45310000-3
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45330000-9

45331000-6

45331200-8

45331220-4

45331220-4

45000000-7

45400000-1

45210000-2

44000000-0

50700000-2

50710000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

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

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2021-11-29
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Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

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 500 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej

niż 500 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, w okresie

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

krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji

elektrycznej wewnątrz budynków w zakresie okablowania urządzeń rozdzielczych, w tym 2 roboty o

wartości co najmniej 500 000 zł brutto każda oraz 1 robotę o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował: a) co

najmniej 3 osobami (elektrykami) posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne (uprawnienia SEP) do

1KV na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac

kontrolno-pomiarowych dla urządzeń Grupy I - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną; b) co najmniej 2

osobami (elektrykami) posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne(uprawnienia SEP) do 1KV na

stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-

pomiarowych dla urządzeń Grupy I - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,
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przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną; c) co najmniej 2 osobami

posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, do kierowania robotami albo

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlan, spośród których jedna osoba będzie pełniła funkcje

kierownika robót; d) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane; e) co

najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w

specjalności architektonicznej, przynajmniej w ograniczonym zakresie albo odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane.

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:

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 3 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
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Nie

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

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

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

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

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

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.informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 500.000 zł lub zdolność kredytową

Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,

może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 2. 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, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający

spełnianie warunku, o którym mowa w pkt III.1.3 (wzór wg Załącznika nr 6 do SIWZ). 3. Dowody

określające czy te roboty (z pkt 2) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 4.wykaz osób,

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający

spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt III.1.3 (wzór wg Załącznika nr 7 SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
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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.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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 23ustawy 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. Wykonawca, który

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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 (wzór wg Załącznika nr 8 do SIWZ – zobowiązanie winno być

podpisane przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega

Wykonawca, zgodnie z odpowiednim, aktem rejestracyjnym). 3. Zamawiający zażąda od Wykonawcy,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a

ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.

4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4,składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym

w § 7 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.). 5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt III.3 składa każdy z tych Wykonawców

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

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
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50 000 zł; 2. Wadium może być wniesione w: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub

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

poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5

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 2020 r.poz.

299). 3 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

o numerze 92 1010 1010 0036 7813 9120 0000. 4 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje

z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt

VIII. 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej

jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium

w formie: 5.1 pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do

oferty, 5.2 innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium został

złożony w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Sekretariacie Biura Rachunkowości, pok.

23, a jego kopia załączona do oferty. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej należy

postąpić zgodnie z instrukcją zawartą w pkt XX.E siwz z 6. Z treści gwarancji / poręczenia powinno

wynikać: 6.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia

(Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy

ich siedzib, 6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 6.3

kwota gwarancji / poręczenia, 6.4 termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres

związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, 6.5 bezwarunkowe,

nieodwoływalne oraz płatne na każde pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w

terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu,

maksymalnie w terminie 30 dni od dnia żądania, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych

w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób

nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz

zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

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
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katalogów elektronicznych:

Nie

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

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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:
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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 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:
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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 ofertowa 60,00

długość okresu gwarancyjnego na wykonany przedmiot zamówienia 40,00

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:
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Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie wszelkie zmiany Umowy wymagają formy

pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy

w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, w szczególności w przypadku: 1)

wprowadzenia robót zamiennych w przypadkach, gdy: a) materiały budowlane przewidziane w umowie

do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji

lub zastąpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w tym stopniu, że

zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek

porównania jakości materiału do jego ceny – pod warunkiem zastosowania materiału o parametrach i

cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane, b) w trakcie wykonywania zamówienia

nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania

pierwotnie przewidzianej technologii lub materiałów; c) w zakresie jakości lub innych parametrów

technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy możliwa jest zamiana na

lepsze materiały bądź inną technologię wykonania robót, - przy czym łączna zmiana kosztów wynikająca

z wprowadzenia robót zamiennych nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej za wykonanie całości prac

zaproponowanej przez Wykonawcę w jego ofercie; 2) zmian w obowiązujących przepisach prawa,

powodujących konieczność dokonania zmian w umowie, w tym także zmian stawki podatku VAT; 3)

konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz; 4) dokonania określonych

czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji

rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania

jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej

Umowy; 5) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron,
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których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację

Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania

terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, stany

wyjątkowe, stany wojenne, katastrofy, stany zagrożenia, pandemie, epidemie, okresy kwarantanny, stany

klęski żywiołowej, itp. 6) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych

Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty,

świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo

wsparcia w przyszłości; 7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących

konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy; 8) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru

roboty budowlanej/pracy spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu

przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy/usługi/roboty budowlanej. 3. W

opisanych w ust. 2 przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą odpowiednio zakres rzeczowy

przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin płatności,

zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek

lub wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana

materiałów lub technologii wykonania zamówienia. 4. W opisanych w ust. 2 przypadkach dopuszcza się

zastąpienie Wykonawcy, nowym wykonawcą (art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy), jeżeli nowy Wykonawca

jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem

przedmiotu Umowy, lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie Umowy. 5. Zmiana

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić także w przypadku: 1) zmiany stawki

podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, ze zm.); 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4)

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018, poz. 2215,

ze zm.). 6. Strony Umowy postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia

w wypadku wystąpienia zmiany przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy, tj. zmiany, o której

mowa w ust. 5 pkt 1 – 4, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę. 7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o

którym mowa w ust. 6, nie wcześniej jednak niż wejście w życie zmienionych przepisów oraz otrzymanie

przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 9. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w
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ust. 5 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 9. Za wyjątkiem sytuacji, o

której mowa w ust. 5 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego

złożenia pisemnego wniosku zawierającego: 1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego

Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 na kalkulację

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem płacy minimalnej. Zamawiający

oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia

za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość

płacy minimalnej, 2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 wyczerpujące uzasadnienie

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w

tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany

zasad, o których mowa w ust. 5 pkt 3 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad,

o których mowa w ust. 5 pkt 3, 3) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 4 wyczerpujące

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie

Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a

wpływem zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat, o których mowa w ust. 5 pkt 4 na kalkulację

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 5 pkt 4. 10.

Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 9, przysługuje

żądanie udostępnienia do wglądu, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do

oceny zasadności wprowadzenia zmiany. 11. Każda zmiana Umowy w zakresie wynagrodzenia z

przyczyn określonych w ust. 5 pkt 1 – 4 obejmować będzie wyłącznie płatności za tę część zamówienia,

której zmiana ta dotyczy i której w dniu zmiany odpowiednio stawki VAT, wysokości minimalnego

wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-05-12, godzina: 10:00,

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

> Oferty muszą być sporządzone w języku polskim

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

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

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,

zobowiązany jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, do: 1)

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XV SIWZ; 2)

dostarczenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do

reprezentowania Wykonawcy kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy nie

wynika, że została 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 1 000 000 zł; 3) dostarczenia kopii

dokumentów potwierdzających odpowiednie uprawnienia budowlane, uprawnienia SEP, członkostwo we

właściwej terenowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, odpowiednio osób określonych w pkt

III.1.3.B, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania

odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu użyczającego zasoby. 2. W przypadku wyboru oferty złożonej

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed
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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.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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