
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie: Wykonanie robót budowlanych polegających na

przebudowie budynków nr 71, 72, 75, 35 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z mieszkalnego na

szkoleniowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą – dokończenie robót.

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

Ogłoszenie nr 580609-N-2020 z dnia 2020-09-03 r.
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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: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, krajowy numer identyfikacyjny

11968687000000, ul. ul. Zegrzyńska 121 , 05-119 Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.

47 725 52 57 , , e-mail zzp@csp.edu.pl, , faks 47 725 53 85 .

Adres strony internetowej (URL): www.csp.edu.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: Inny (proszę określić):

szkolenie policji

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
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adresem (URL)

Tak

http://przetargi.csp.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://przetargi.csp.edu.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

Tak

adres

https://miniportal.uzp.gov.pl

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

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Foma pisemna

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

sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Legionowie 05-119, ul. Zegrzyńska 121 w Zespole

Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, (blok nr 41, pokój nr 101).
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających

na przebudowie budynków nr 71, 72, 75, 35 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z mieszkalnego na

szkoleniowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą – dokończenie robót.

Numer referencyjny: 08/20/IR

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
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- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków nr

71, 72, 75, 35 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z mieszkalnego na szkoleniowy wraz z towarzyszącą

infrastrukturą – dokończenie robót. 2. Pełen zakres robót ujęty został w poniższych dokumentach: a)

Projekty budowlane budynków nr 35, 71, 72, 75 – architektura oraz Projekt budowlany zagospodarowanie

terenu, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ; b) Projekty wykonawcze budynków nr 35, 71, 72, 75

(architektura, instalacje elektryczne, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje teletechniczne, węzeł

cieplny oraz Projekt wykonawczy zagospodarowanie terenu (architektura, mała architektura, zieleń, drogi,

instalacje elektryczne, sanitarne, zewnętrzne instalacje teletechniczne i przyłącza); stanowiące załącznik

nr 2 do SIWZ; c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budynków nr 35, 71, 72, 75 oraz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zagospodarowania terenu, stanowiące załącznik nr 3

do SIWZ; d) Przedmiary robót budynków nr 35, 71, 72, 75 (branża budowlana, branża elektryczna, branża

wentylacyjna i klimatyzacja, branża wodociągowa i kanalizacyjna, branża teletechniczna, branża węzeł

cieplny) oraz Przedmiary zagospodarowania terenu (branża zieleń, branża mała architektura, branża neony

i szyby, branża ciągi komunikacyjne, branża elektryczna, branża sieć grzewcza, branża instalacje

teletechniczne, branża przyłącze teletechniczne), stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ; e) Rewizje,

stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ; f) Wykaz robót zrealizowanych, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Wszystkie wbudowane wyroby budowlane winny posiadać stosowne atesty lub certyfikaty. 4.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na 3 dni przed zawarciem umowy dostarczył do siedziby

Zamawiającego sporządzone na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej kosztorysy

ofertowe. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych

w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 12 do SIWZ. 6. W nawiązaniu do art.

144 ust. 1 pkt 3 ustawy strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o

okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, w

następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub w przypadku braku

środków finansowych; 2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z jej postanowieniami. 7. Zamawiający informuje, iż w sytuacji zaistnienia okoliczności

związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie

przedmiotu umowy, umowa może zostać zmieniona. 8. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej

obiektu. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Wydziału Inwestycji i Remontów. 9.
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Zamawiający zastrzega sobie, że całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć posiadanych na ten

cel środków finansowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45310000-3

45314300-4

45332000-3

45331200-8

45233294-6

45233252-0

45232140-5

45331100-7

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

Wartość bez VAT: 4720208,93

Waluta:

PLN

(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:
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lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2021-12-15

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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, w tym wykazania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: minimum 2

(dwóch) robót budowlanych odpowiadających swym rodzajem robotom budowlanym stanowiących

przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 2 900 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset

tysięcy złotych 00/100) brutto każda, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz

załączonymi dokumentami, że roboty te zostały wykonana należycie – załącznik nr 7 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawcy muszą wykazać, iż znajdują się w sytuacji ekonomiczno –

finansowej zapewniającej realizację zamówienia. W tym zakresie Wykonawcy muszą przedłożyć

dokument potwierdzający, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, obejmujące swym

zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała,

rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia

własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w

związku z wykonywaniem usługi na kwotę nie niższą niż 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy

złotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji

zamówienia, w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym celu do oferty

musi zostać dołączone oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, że osoby które

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.), w pełni pozwalające

na realizację przedmiotu zamówienia.

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)

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

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

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

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

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

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

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

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
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OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia

stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. W przypadku wspólnego

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wymienione wyżej składa każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te muszą dla każdego

uczestnika odrębnie, niezależnie i w pełnym zakresie wymaganym przez Zamawiającego potwierdzać

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca, który

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa

stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

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:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

następujących oświadczeń i dokumentów: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert; b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy dołączą: – wykaz

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

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: minimum 2 (dwóch) robót budowlanych

odpowiadających swym rodzajem robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, o

wartości nie mniejszej niż 2 900 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100)

brutto każda, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączonymi dokumentami, że

roboty ta zostały wykonane należycie – załącznik nr 7 do SIWZ; c) w zakresie osób zdolnych do

wykonania zamówienia posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym celu do oferty musi

zostać dołączone oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, że osoby które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.), w pełni pozwalające na

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=39cf1c16...

9 z 21 03.09.2020, 08:44



realizację przedmiotu zamówienia; d) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca

przedłoży dokument potwierdzający, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, obejmujące

swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia

ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia

własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w

związku z wykonywaniem usługi na kwotę nie niższą niż 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy

złotych). Wykonawcy zagraniczni zamiast dokumentów wskazanych w pkt 10 ppkt 2.2 lit. a SIWZ

składają odpowiednie dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Aktualność tych dokumentów określona jest analogicznie do dokumentów o podobnej treści

wydawanych przez odpowiednie urzędy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy w

kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

nie wydaje się wskazanych pkt 10 ppkt 2.2 lit. a dokumentów Wykonawca składa dokument

zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju

pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez

Wykonawcę. W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej wymagane dokumenty składane

są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem

elektronicznym za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu lub adres e-mail

Zamawiającego zzp@csp.edu.pl

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)

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
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złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 11 do

SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

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

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

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)
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Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak

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

https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Kryteriami

oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria określone w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia i zaproszeniu do aukcji elektronicznej, umożliwiające automatyczną ocenę oferty

bez ingerencji zamawiającego, wskazane spośród kryteriów, na podstawie których dokonano oceny ofert

przed otwarciem aukcji elektronicznej. Kryteriami oceny ofert, stosowanymi w toku tej aukcji

elektronicznej będzie „cena oferty”, „termin wykonania”, „przerób" oraz „okres gwarancji”.

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: W toku aukcji elektronicznej system na bieżąco przekazuje każdemu

Wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji

najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji

umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera

najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z

uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Zamawiający dokona rejestracji zaproszonych

Wykonawców na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. Zamawiający drogą

elektroniczną zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców,którzy złożyli oferty

niepodlegające odrzuceniu. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza

umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php, umożliwiającego

wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne

korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem

nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W toku aukcji

elektronicznej system na bieżąco przekazuje każdemu Wykonawcy informację o pozycji złożonej przez

niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia

aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert

wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Zamawiający przewiduje ustalenie

minimalnej kwoty postąpienia na kwotę 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
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Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem

operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni

prawidłową współpracę z przeglądarkami: Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, Opera w wersji 9.0

lub wyższej, Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej. Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki

Internet Explorer ze standardami przyjętymi w systemie aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w

Internecie) oraz pojawiające się problemy związane z bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej

aplikacji podczas użytkowania Portalu Aukcji. Zamawiający zastrzega, że nie zostały przeprowadzone

testy na zgodność z innymi przeglądarkami i z tego powodu nie może zagwarantować prawidłowej pracy

systemu aukcyjnego z wykorzystaniem przeglądarek internetowych innych niż wyżej wskazane. Z uwagi

na fakt, że postąpienia, które Wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w

postaci dokumentu PDF (Portable Document Format),Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej

winni dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie.

Oprogramowanie takie Wykonawcy mogą pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com

/reader/. Ponadto Wykonawca chcący składać oferty w toku aukcji elektronicznej musi dysponować

urządzeniami technicznymi oraz oprogramowaniem służącymi do obsługi podpisu elektronicznego.

Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji

(postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego -

struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu

programu Adobe Reader. Oferty winny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim

podpisem będą przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane

zarówno podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji

Wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego składanie

przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej. W przypadku

trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu

elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji). UWAGA: oferty

generowane przez system aukcyjny nie umożliwiają wprowadzenia podpisu elektronicznego przy użyciu

funkcji programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana m.in. w podpisywaniu deklaracji

podatkowych). Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym wymaga posłużenia się oprogramowaniem

dostarczonym przez wystawcę podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji).

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Zamawiający

informuje, że Wykonawcy uczestniczący w aukcji elektronicznej nie rejestrują się sami – konta dla
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Wykonawców uczestniczących w aukcji tworzy Zamawiający, wpisując wszystkie informacje żądane

przez system. Konto Wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. Zamawiający nie

zna haseł poszczególnych Wykonawców. LOGIN i HASŁO Wykonawcy są generowane automatycznie

przez system, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem zwiększenia bezpieczeństwa,

system, przy pierwszym logowaniu się Wykonawcy na konto założone przez Zamawiającego, wymusza

dokonanie zmiany HASŁA na nowe.

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

aukcja jednoetapowa

Czas trwania: 30 minut

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

Tak

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

Zamawiający informuje, że zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi, w określonej dacie,godzinie i

minucie.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin wykonania 10,00

Okres gwarancji 10,00

Przerób 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:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

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:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. W nawiązaniu do art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania

przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie

terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania

terenu budowy lub w przypadku braku środków finansowych; 2) wystąpienia siły wyższej
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uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2. Zamawiający

informuje, iż w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają

lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa może zostać zmieniona. Umowa

może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które

wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy. 1) Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie

informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie

umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 2) Każda ze Stron umowy może zawnioskować o

jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia

drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą

zmiany. 3) Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: a) zakres proponowanej zmiany; b)

opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; c) podstawę dokonania zmiany, to

jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy; 4) informacje i dowody

potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 5)

Dowodami, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4, są wszelkie oświadczenia lub dokumenty, które uzasadniają

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: - oświadczenia lub dokumenty dotyczące

nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż

stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, - decyzje wydane

przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na

wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, - polecenia

lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady

Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.

z 2020 r., poz. 374, ze zm.), - analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności

materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, - dokument

potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu

niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem

trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), - dokument potwierdzający

wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji umowy lub

poszczególnych świadczeń, - dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie

mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy lub
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poszczególnych świadczeń, - dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma

wpływ na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, - dokument potwierdzający zmianę

kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty

dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących

świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), - dokument

potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, opłat administracyjnych,

sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą umowy, - innych

okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy. 6)

Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest

do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany –

dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 7) W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga

Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego.

Przede wszystkim druga Strona może: a) zaakceptować wniosek o zmianę; b) wezwać Stronę wnioskującą

o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym

uzasadnieniem takiego wezwania; c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie

wnioskowanej zmiany; d) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać

uzasadnienie. 8) Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9) Z negocjacji

treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia. 10)

W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w

szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy

– Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat

spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i

Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że

z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było

prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta

lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy. Wszelkie zmiany umowy są

dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w

drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Wykonawca może zastrzec w ofercie lub odrębnym pismem (nie później niż w terminie składania ofert)
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informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419, z późn. zm), których

Zamawiający nie może ujawnić. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa musi

zawierać podstawę prawną zastrzeżenia, wykaz zastrzeżonych dokumentów wraz z podaniem numeru

strony oferty, którą stanowi zastrzeżony dokument. W przypadku ofert składanych w formie

elektronicznej wszelkie informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa,

powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca nie może zastrzec informacji,

dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile takie występują w złożonej ofercie,

albowiem dane te stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330, 1669, z późn. zm.), które podlegają

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Konieczne jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.

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

Data: 2020-09-21, godzina: 11:00,

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

> PL

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:
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