
Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie: Dostawa wraz z montażem

nawietrzników okiennych do stolarki okiennej oraz ściennych w lokalach stanowiących własność

Gminy Siemianowice Ślaskie.

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

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: Prowadzący postępowanie: MPGKiM Sp. z o. o. Siemianowice Śląskie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 610806-N-2017 z dnia 2017-11-03 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: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, krajowy

numer identyfikacyjny 000515879, ul. ul. Jana Pawła II 10 , 41-100 Siemianowice Śląskie, woj.

śląskie, państwo Polska, tel. 327 605 200, e-mail ratusz@um.siemianowice.pl, faks 327 605 280.

Adres strony internetowej (URL): www.siemianowice.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: Administracja samorządowa

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)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Nie

www.mpgkim.com.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:

Adres:

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem nawietrzników

okiennych do stolarki okiennej oraz ściennych w lokalach stanowiących własność Gminy

Siemianowice Ślaskie.

Numer referencyjny: ZP-MPGKiM/48/XI/2017

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 są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn:.

Dostawa warz z montażem nawietrzników okiennych do stolarki okiennej oraz ściennych w lokalach

stanowiących własność Gminy Siemianowice Ślaskie. 45000000-7 - Roboty budowlane 45421132-8 –

Instalowanie okien Zakres prac obejmuje dostawę wraz z montażem nawietrzników okiennych do

stolarki okiennej oraz ściennych w lokalach stanowiących własność Gminy Siemianowice Ślaskie.

Montaż 30 sztuk nawietrzaków okiennych higrosterownych o zmiennym strumieniu przepływu

powietrza. Stopień otwarcia nawiewnika ma się zmieniać automatycznie bez ingerencji użytkownika)

w zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu – działanie w zakresie wilgotności

od 35% (nawiewnik przymknięty, przepływ 7m3/h przy różnicy 10PA dla okna PCV) do 70%

(nawiewnik otwarty, przepływ 26m3/h przy różnicy ciśnienia 10 Pa dla okna PCV). Uzależnienie
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stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu musi pozwalać na znaczne

oszczędności energii cieplnej zużywanej do ogrzewania powietrza wentylacyjnego. Nawiewniki muszą

posiadać możliwość: ręcznego przymykania (ograniczenie przepływu do 7/m3/h przy różnicy ciśnień

10Pa) oraz do ręcznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie Przepływu 26m3/h przy różnicy ciśnienia

10Pa). Urządzenia powinny zachować szczelność na przenikanie wody opadowej w pozycji zamkniętej

przy różnicy ciśnienia 300 Pa dla okna PCV. Nawiewniki powinny posiadać aktualną krajową ocenę

techniczną potwierdzającą wymienione wcześniej parametry. Celem ich poprawnego działania oraz

zgodnie z PN83/B03430 ze zmianą AZ3 z 2000r należy zamontować je w górnej części okien. Montaż

200 sztuk nawietrzaków okiennych ciśnieniowych w których ilość dostarczonego powietrza zależy od

ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień , przy

którym wydajność nawiewnika ma osiągnąć wartość (25 m3/h przy różnicy ciśnień 10Pa dla okna

PCV). Przy dalszym wzroście konstrukcja okapu ma ograniczać ilość doprowadzanego powietrza. Jest

to zabezpieczenie przed np. podmuchami wiatru. Użytkownik musi mieć możliwość przemknięcia

przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum (7m3/h przy różnicy ciśnień 10Pa dla okna

PCV) Nawiewnik musi być wyposażony w suwak umożliwiający płynną regulację ilości dostarczonego

powietrza poprzez zmianę zmianę stopnia otwarcia przepustnicy. Urządzenie musi zachować

szczelność na przenikanie wody opadowej w pozycji zamkniętej przy różnicy ciśnień 300Pa dla okna

PCV. Nawiewniki powinny posiadać Aprobatę techniczną ITB potwierdzająca wymienione wcześniej

parametry. Celem ich poprawnego działania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmianą AZ3 z 2000r

należy zamontować je w górnej części okien. Montaż 100 sztuk nawiewników ściennych

ciśnieniowych które mają umożliwić doprowadzenie powietrza w ilość 30m3/h przy różnicy ciśnień

10Pa. Nawiewniki muszą posiadać możliwość ręcznego przymykania (ograniczenie przepływu do 6

m3/h przy różnicy ciśnień 10 Pa ). W związku z wysokością montażu wpływ powietrza zewnętrznego z

nawiewnika do pomieszczenia powinien się odbywać na boki. Urządzenie powinno być wyposażone w

elementy ograniczające ilość doprowadzonego do pomieszczeń powietrza w przypadku gwałtownego

wzrostu różnicy ciśnień. Będzie to zabezpieczenie przed np. podmuchami wiatru. Nawiewnik powinien

być również wyposażony w elementy zabezpieczające otwór w przegrodzie przed owadami.

Nawiewnik ścienny należy montować w górnej części ściany.

II.5) Główny kod CPV: 45421132-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7
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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: 2019-06-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-06-30

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: Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie
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Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na dostawie wraz z montażem nawietrzników

okiennych w ilości minimum 300 szt. Uwaga: – jako zamówienia potwierdzające spełnienie

warunków zdolności technicznej lub zawodowej, Prowadzący postępowanie rozumie roboty

budowlane zrealizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym)

polegające na wykonaniu robót budowlanych, o których mowa powyżej, – w przypadku, gdy ww.

zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca

zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” wyodrębnić rodzajowo roboty, o

których mowa powyżej, - w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji,

gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w pkt 2-

pkt 3.4. w Rozdziale V SIWZ, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości

przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego

zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania

doświadczenia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

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)
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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:

Prowadzący postępowanie przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: W celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pkt 1 i 2 rozdziału Va SIWZ):

3.5. odpisu 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 pzp,

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:

Prowadzący postępowanie przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: – W celu wykazania

spełniania warunku z pkt 1.2.1 ppkt 3 lit. a) rozdziału V SIWZ: 3.1. Wykazu robót budowlanych

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, z załączeniem dowodów określających
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czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty

zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz któregoroboty były

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

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, tj. Wykaz, z którego wynika, że Wykonawca w

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

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na dostawie wraz

z montażem minimum 300 sztuk nawietrzników okiennych. (w przypadku wspólnego ubiegania się

o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, wykaz ten składają

wspólnie, a dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone składa

wykonawca, który potwierdza spełnienie tego warunku w imieniu wykonawców występujących

wspólnie). UWAGA: – jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej

lub zawodowej, Prowadzący postępowanie rozumie roboty zrealizowane (czyli zakończone

i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu robót, o których

mowa powyżej, – w przypadku, gdy ww. zakres robót będzie stanowił część robót o szerszym

zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” wyodrębnić

rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej, - w sytuacji składania oferty przez dwa lub

więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz

analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach

określonych w pkt 2-3.4. w Rozdziale V SIWZ, warunek o którym wyżej mowa musi zostać

spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub

podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw.

sumowania doświadczenia.

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)

Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony

według wzoru stanowiącego Dodatek nr 1 do SIWZ, b) Oświadczenia sporządzone i wypełnione

według wzoru stanowiącego Dodatek nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Oferty i Dodatek nr 3 do
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SIWZ, Załącznik nr 2 do Oferty. c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) d) zobowiązanie podmiotu

trzeciego, o którym mowa w pkt 3.1. i pkt 3.4. rozdziału V SIWZ – jeżeli wykonawca polega na

zasobach podmiotu trzeciego, f) dokumenty dotyczące równoważności (jeżeli dotyczy); g) Spis

wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 1. Wykonawca może

złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert

złożonych przez Wykonawcę. 2. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 3. Oferta (wraz z

załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny - na maszynie do pisania, komputerze lub

inną trwałą i czytelną techniką. 4. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym lub według

takiego samego schematu, stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi

jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający

ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, bindowane itp.). 6. Oferta musi zostać napisana

w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony

w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski 7. Zaleca się, aby

każda zapisana strona/kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. Należy wykazać

łączną liczbę stron /kartek oferty, załączniki do oferty stanowią jej integralną część. 7.1. Oferta oraz

załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, z

zastrzeżeniem pkt 7.3. 7.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów winno być

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

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 7.3. W przypadku podpisania oferty

lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/osoby

niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy do oferty

dołączyć stosowne pełnomocnictwo (Załącznik nr 4 do Oferty) Pełnomocnictwo powinno być

przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 8.

 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9.

Każda zapisana strona powinna być parafowana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 10.Każda

ewentualna poprawka lub zmiana (również przy użyciu korektora) w ofercie powinna być

parafowana własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
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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:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

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

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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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:

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:
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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

Długość okresu gwarancji 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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=89d935...

13 z 18 2017-11-03 11:10



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

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:
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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

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Prowadzący postępowanie przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 2.1 w odniesieniu do terminu

wykonania, strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia o okres trwania

przyczyny, z powodu której realizacja zamówienia została wstrzymana lub opóźniona, pod warunkiem:

a). wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania

robót, a w szczególności w przypadku: - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji robót

określonymi normami, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub innymi

przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią długotrwałe opady deszczu trwające co najmniej 3 dni, powodujące zalanie terenu i nie

pozwalające na kontynuację lub rozpoczęcie robót, b). wystąpienia konieczności wykonania

zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego stanowiącego przedmiot umowy, c).

wystąpienia okoliczności lezących po stronie Prowadzącego postępowanie i nie wynikających z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji

zadania) 2.2. W odniesieniu do zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia podwykonawcy w trakcie

realizacji zamówienia: W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy,

zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę lub zmodyfikować zakres

podwykonawstwa w stosunku do treści oferty. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
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podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.

1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne

dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej

mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5

ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne

dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. 2.3. w odniesieniu do zmiany osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu

umowy przez wskazane osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o

kwalifikacjach, uprawnieniach spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody

przez Prowadzącego postępowanie. 2.4. W zakresie rozszerzenia umownego przedmiotu zamówienia o

ewentualne „roboty dodatkowe” na podstawie aneksu do umowy o zamówienie podstawowe: Pojęcie

„roboty dodatkowe” należy utożsamiać z pojęciem „prace dodatkowe” występującym w art. 630

Kodeksu cywilnego określającym sposób rozliczania wykonywanego przedmiotu umowy (dzieła)

w przypadku zastosowania wynagrodzenia kosztorysowego. Art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego określa,

że „Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były

przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia

kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać

odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac

sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia wtedy, gdy mimo

zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych”. Należy więc

stwierdzić, że „roboty dodatkowe” („prace dodatkowe”) to roboty, które są objęte przedmiotem

zamówienia (dziełem, obiektem) ale nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących

podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego. Dla robót, dla których nie określono w

kosztorysie ofertowym cen jednostkowych propozycja wynagrodzenia będzie określona z

zastosowaniem cen i nakładów rzeczowych nie wyższych niż średnie ceny i nakłady opublikowane

przez SEKOCENBUD dla regionu śląskiego, za kwartał poprzedzający wykonanie tych robót. Łączna

wartość zmian nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia określonej w § 3ust. 1 niniejszej

umowy. 3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt

2-6 ustawy pzp. 4. Wszystkie wymienione w ust. 2 warunki stanowią jedynie katalog warunków

umożliwiających zmianę postanowień niniejszej umowy i nie stanowią jednocześnie zobowiązania
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Stron do wyrażenia zgody na taką zmianę. 5. Zmiany treści umowy mogą zostać wprowadzone pod

warunkiem przedłożenia przez jedną ze stron pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia

zmiany oraz wyrażenia zgody przez drugą ze stron na tę zmianę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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: 2017-11-20, godzina: 08:00,

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

>

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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=89d935...
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