Ogłoszenie nr 576233-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.
Muzeum Narodowe w Szczecinie: Przebudowa sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum
Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3, w ramach projektu „Wspólne
dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują historię i
sztukę Pomorza”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
projekt „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie
prezentują historię i sztukę Pomorza”
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
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: Muzeum Narodowe w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny
27686000000, ul. ul. Staromłyńska 27 , 70561 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo
Polska, tel. 914 315 200, e-mail t.gosciminski@muzeum.szczecin.pl, faks 914 315 204.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.muzeum.szczecin.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):
instytucja kultury
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
www.bip.muzeum.szczecin.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.muzeum.szczecin.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:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta

została sporządzona na formularzu załączonym do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
Adres:
Muzeum Narodowe w Szczecinie ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin
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: Przebudowa sal ekspozycyjnych w
budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3, w ramach projektu
„Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują
historię i sztukę Pomorza”
Numer referencyjny:
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: Etap I: Przebudowa sal wystawowych – sala
przedświetlikowa, świetlikowa, holl przed salą przedświetlikową, Roboty sanitarne,
Przebudowa zabezpieczeń technicznych, Dostawa, montaż i rozruch systemu oświetlenia
ogólnego, ewakuacyjnego i awaryjnego. Roboty elektryczne, Remont świetlika nad salą
świetlikową, Docieplenie połaci dachowej nad salą świetlikową. Etap II: Przebudowa sal
wystawowych - sala prawa, Przebudowa zabezpieczeń technicznych, Dostawa, montaż i
rozruch systemu oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego i awaryjnego. Roboty instalacji
elektrycznej.

II.5) Główny kod CPV: 45212313-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45213316-1
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45262690-4
45262700-8
45312311-0
34971000-4
45400000-1
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: 2020-02-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-02-28
2020-02-28
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28.02.2020 r.
Roboty budowlane realizowane będą w dwóch etapach: Etap I - do 29.03.2019 r. Etap II - od
01.07.2019 – do 28.02.2020 r.
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: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
dysponują następującymi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: Kierownik budowy
Minimalna liczba osób 1 Wykształcenie wyższe Uprawnienia Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Doświadczenie Minimum 3-letnie doświadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej w tym co
najmniej kierowanie jedną robotą budowlaną prowadzoną przy obiekcie zabytkowym (
zabytek nieruchomy) wpisanym do rejestru zabytków. Kierownik robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Minimalna liczba osób 1 Wykształcenie wyższe Uprawnienia Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów Doświadczenie Doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą
budowlaną w branży elektrycznej w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Minimalna liczba osób 1
Wykształcenie wyższe Uprawnienia Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów Doświadczenie Doświadczenie w kierowaniu min. 1
robotą budowlaną w branży sanitarnej w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków. Osoba nadzorująca prace konserwatorskie Minimalna liczba osób 1 Wykształcenie
Wyższe - studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i
restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków Doświadczenie 3-letnie (licząc od momentu
uzyskania tytułu zawodowego magistra po ukończeniu właściwych studiów wyższych)
doświadczenie zawodowe w nadzorze lub kierowaniu pracami konserwatorskimi w obiektach
wpisanych do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem, że
doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert co
najmniej 12 miesięczną aktywność zawodową w opisanym powyżej zakresie. b) W zakresie
wiedzy i doświadczenia Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończył co najmniej: - 2 roboty budowlane w obiektach o powierzchni
użytkowej min. 500 m² w tym co najmniej 1 robotę budowlaną, wykonaną w obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków lub do innego właściwego rejestru oraz - 1 pracę polegającą
na konserwacji/remoncie elementu stalowego lub drewnianego z przeszkleniem, w
nieruchomym obiekcie, wpisanym do rejestru zabytków lub do innego właściwego rejestru.
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 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 OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d)
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; e)
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności; f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia
Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1785);
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:
- informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w
wysokości co najmniej 250 000 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. - Wykaz robót
budowlanych z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ. - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, pełniących funkcje:
kierownika robót branży instalacji elektrycznych, kierownika robót branży instalacji
sanitarnej, osoby nadzorującej prace konserwatorskie, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ.
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)
Do formularza oferty – Załącznik nr 1 Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:
1) Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2)
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, 3) Załącznik nr 6/1 - załącznik
do kryterium ceny – doświadczenie kierownika budowy, 4) pełnomocnictwo do złożenia
oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z
ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie
potwierdzonej, 5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone
w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo

inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot
trzeci zgodnie, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niewiążący wzór zobowiązania do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia, 7) dowód wniesienia wadium. 8) Oświadczenie wykonawcy w zakresie
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO wg
Załącznika nr 12 do SIWZ
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
1. Wysokość wadium ustala się w wysokości 30.000 zł. 2. Wadium wnoszone w formie
pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
Gospodarstwa Krajowego, Oddział Szczecin, ul. Tkacka 4 , 70-556 Szczecin Nr rachunku : 68
1130 1176 0022 2063 6520 0004 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na
zabezpieczenie oferty przetargowej. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność
z oryginałem należy dołączyć do oferty.
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:
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:
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
0,60
doświadczenie osób biorących udział w realizacji zamówienia 0,40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
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:
KATALOG ZMIAN UMOWY 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa
w przypadku: 1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym
pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego
działania, np. powodzie; 2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i
Zamawiającego/np. niesprzyjające warunki atmosferyczne – tj. np. długotrwałe intensywne
opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest
prowadzenie robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu
należytej staranności o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ
na niemożliwość realizacji świadczenia – w tym przypadku termin wykonania przedmiotu
umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystąpienia ww. zdarzeń; 3)
występowanie okoliczności, które nie były przewidziane w dokumentacji projektowej, a które
wpłyną na zmianę zakresu robót i będą miały wpływ na zmianę terminów wykonania
przedmiotu umowy; 4) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź
uzgodnień z tymi urzędami; 5) pisemne wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 6) zmiany
będące następstwem zachowania organów administracji i organów podobnych, w
szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 7) ograniczenia dostępności surowców lub
innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia – o czas
niedostępności ww. materiałów; 8) wykonania zamówień zamiennych, uzupełniających lub
dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót

objętych umową podstawową – o czas wykonywania tych zamówień; 9) wprowadzenia zmian
w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy
jeśli zmiany te wpływają na zakres robót budowlanych o czas niezbędny dla realizacji zmian
wynikających ze zmian projektowych. W tym przypadku dopuszczalna jest ponadto zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą z realizacji ww. zmian projektowych. 10)
inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia prac np..: a) awarie urządzeń lub instalacji budowy, których
wystąpienie jest również niezależnie od człowieka; b) błędy oraz niedopatrzenia powstałe w
wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji
pierwotnych założeń inwestycji; 11) przedłużenia się procedury przetargowej, w tym w
szczególności w wyniku postępowania odwoławczego. 2. Zmiana przedstawicieli Stron,
podmiotów biorących udział w zamówieniu w przypadku niemożności pełnienia przez nich
powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja
itp.) np. kierownika robót, inspektora nadzoru. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w
SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien
każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Zmiana zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku, gdy: 1) dla prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących
przepisów, niezbędne lub korzystne jest użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów,
parametrów, innego rodzaju robót niż te określone w dokumentacji projektowej; 2) zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiającego tj. Wykonawca bez zwiększania swojego wynagrodzenia
zaoferował materiały o znacznie lepszych parametrach niż te wskazane w dokumentacji
projektowej, a które w sposób znaczący poprawią jakość wykonania robót budowlanych; 3)
zamiana materiałów budowlanych, urządzeń, technologii, gdy wykorzystanie materiałów
budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się
niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem
technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, lepszym funkcjonowaniem
przebudowywanego/remontowanego obiektu. Materiały budowlane, urządzenia i sprzęt
powinny posiadać co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te,
które zostały określone w dokumentacji projektowej; 4) Wystąpi konieczność zastosowania
innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu; 5) zostaną wykazane odmienne od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 6) zostaną
wykazane odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 7)
Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego.
Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia wiązać się będzie ze zmianą wysokości
umownego wynagrodzenia. 5. Zmiany postanowień umowy, wynikające z potrzeby
wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne
uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią
proces budowlany. 6. Zmiany postanowień umowy wynikające z wystąpienia oczywistych
omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 7. Warunkiem zmiany postanowień
umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie

protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika robót, akceptowanego przez
Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 8. Niezależnie od powyższych postanowień,
dopuszczalne są zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 do 1e Ustawy Pzp. 10.
Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie
protokołu konieczności, w drodze aneksu.
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: 2018-07-06, godzina: 10:00,
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
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (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: Tak
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

