Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Zamówienie publiczne
Ogłoszono 2016-09-20 20:42:26 przez Łukasz Dębowski | wersja archiwalna

Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych łazienki dla pacjentów Oddziału
dziecięcego oraz wykonanie sanitariatu w izolatce dla
pacjentów Oddziału wewnętrznego w ramach prac
modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących
własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy
Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach
geodezyjnych 671/13 i 671/6
Numer zamówienia: ZD.272.4.2016
Status: W trakcie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: Nieograniczony
Termin składania ofert: 2016-10-05 12:00:00
Termin otwarcia ofert: 2016-10-05 12:15:00
TED/UZP: 311048 - 2016

Przedmiotem zamówienia jest:
Ogłoszenie nr 311048 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.
Gołdap: Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki dla
pacjentów Oddziału dziecięcego oraz wykonanie sanitariatu w izolatce dla pacjentów
Oddziału wewnętrznego w ramach prac modernizacyjnych w budynkach szpitala,
stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B
w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/13 i 671/6
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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:
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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: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, krajowy numer identyfikacyjny
51143397600000, ul. ul. Krótka 1, 19500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo , tel. 876
154 444, e-mail starostwo.goldapskie@post.pl, faks 876 154 445.
Adres strony internetowej (URL): http://powiatgoldap.pl/

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)
tak
http://bip.powiatgoldap.pl/zamowienie.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
http://bip.powiatgoldap.pl/zamowienie.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
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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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami
wskazanymi w SIWZ, należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w
Biurze Obsługi Mieszkańców
Adres:
Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

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 i dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki dla pacjentów Oddziału dziecięcego oraz wykonanie
sanitariatu w izolatce dla pacjentów Oddziału wewnętrznego w ramach prac modernizacyjnych w
budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy
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Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/13 i 671/6
Numer referencyjny: ZD.272.4.2016
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

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: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych łazienki dla pacjentów Oddziału dziecięcego oraz wykonanie sanitariatu w
izolatce dla pacjentów Oddziału wewnętrznego w ramach prac modernizacyjnych w budynkach
szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i
7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/13 i 671/6. 1. Roboty budowlane
obejmują: 1) w Budynku Głównym Szpitala (A – na mapie lokalizacyjnej – zał. Nr 1) Izolatka dla
pacjentów na parterze – (Rys. 1) – wykonanie sanitariatu element nr 1: - wykonanie ścianek
działowych z płytek gazobetonowych gr. 8 cm do wysokości 2,50 m z obsadzeniem drzwi
łazienkowych pełnych w kolorze białym o szer. 0.90 m w świetle skrzydła; - wykonanie stropu
podwieszonego z płyt G-K wodoodpornych na ruszcie metalowym; - obudowa pozostałej części nad
stropem jednostronną okładziną z płyt G-K na rusztach metalowych; - wykonanie nowych tynków,
wykonanie gładzi gipsowych, okładziny ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi do wys. 2,00
m, malowanie ścian i sufitu farbami lateksowymi; - wykonanie posadzki z izolacją poziomą
przeciwwilgociową, warstwą wyrównawczą i wygładzającą oraz okładziną z płytek ceramicznych
antypoślizgowych; - montaż kompletnej umywalki z baterią 1-uchwytową, element nr 2; - montaż
kompletnej kabiny natryskowej narożnej z niskim brodzikiem, baterią natryskową ścienną,
obsadzenie siedziska i uchwytów (stałego i uchylnego) dla niepełnosprawnych, element nr 3; montaż ustępu typu kompakt z deską sedesową wolno opadającą, element nr 4; - wykonanie
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podejść dopływowych śr. 15 mm ciepłej i zimnej wody, podejść odpływowych; - wykonanie
instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdka wtyczkowego; - malowanie okna drewnianego z
przygotowaniem powierzchni i naprawą ubytków, element nr 5; Sala nadzoru kardiologicznego
(Rys.1) – malowanie okna drewnianego z przygotowaniem powierzchni i naprawą ubytków,
element nr 6. 2) na Oddziale Dziecięcym zlokalizowanym na I piętrze w Budynku SPZP-O wraz z
oddzielną klatką schodową od strony zachodniej i wspólną klatką z SPZP-O od strony południowej
(D – na mapie lokalizacyjnej – Zał. Nr 1) Dostosowanie łazienki do wymogów uwzględniających
potrzeby osób niepełnosprawnych - Rys. 2: - demontaż istniejącego węzła sanitarnego z
urządzeniami: wanny z osprzętem, brodzika i baterii, ustępu, podejść dopływowo odpływowych; zbicie okładzin z płytek glazurowanych, zbicie okładzin ceramicznych posadzkowych; przecierania i naprawa tynków, gładzie gipsowe ścian i sufitu, malowanie farbą lateksową; wykonanie nowej posadzki, w tym warstwy wyrównawcze, izolacyjnej p. wilgociowej i
wygładzającej, ułożenie nowej okładziny z płytek ceramicznych antypoślizgowych; - demontaż
drzwi łazienkowych, montaż drzwi łazienkowych z ościeżnicą (w kolorze białym) o szer. 1,00 m w
świetle skrzydła z powiększeniem otworu i montażem nadproża (element nr 1), - wykonanie
nowych podejść dopływowo-odpływowych z niezbędnym rurarzem; - montaż urządzeń
sanitarnych: umywalki z baterią jednouchwytową oraz uchwytami dla niepełnosprawnych, baterii
natryskowej na ścianie i siedziskiem prysznicowym odkładanym i uchwytem stojącym stałym oraz
uchylnym, kompletnej kabiny natryskowej (z niskim brodzikiem, syfonem, baterią natryskową i
ścianami osłonowymi) dla opiekunów pacjentów (elementy nr 2-4), - montaż ustępów
kompaktowych z deską sedesową wolno opadającą (element nr 5), i przy jednym - montaż
uchwytów dla niepełnosprawnych (element nr 6 ), - wymiana grzejnika co żeliwnego członowego
na stalowy łazienkowy wys. 800 montowany na ścianie. Szczegółowy zakres prac określa
Specyfikacja Techniczna (Zał. Nr 1), przedmiary robót (Zał. Nr 1a) oraz wykaz materiałów (Zał.
Nr 1b) do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV:45400000-1, 45262500-6, 45324000-4, 45442100-8, 45332400-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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(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
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:
Okres w dniach: 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: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie roboty
budowlane w zakresie robót wewnętrznych (murarskie, tynkarskie, gładzie gipsowe, okładziny
ścienne i podłogowe, malowanie i roboty wykończeniowe, wymiana stolarki, roboty
instalacyjne sanitarne i elektryczne) (tj. dwa oddzielne kontrakty), każda z nich o wartości nie
mniejszej niż 40 000,00 złotych (czterdzieści tysięcy złotych) i przedstawi dowody
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
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prawidłowo ukończone. Dowody, o których mowa powyżej wykonawca składa w formie
poświadczeń (referencji) lub innych dokumentów jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
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:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(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
tak
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:
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5 do SIWZ. - Na żądanie
Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
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podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w
ust. 1.
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:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ,oraz
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: - Wykaz robót
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych
robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wzór
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; - Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o
których mowa w Części V ust. 1 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-9
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1126).
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)
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zaleca się wg wzoru) o treści załącznika nr 2, 2.
Kosztorys ofertowy zgodny z załączonymi przedmiarami; 3. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
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podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza także
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa ust. 1. 5. Jeżeli Wykonawca
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia oraz dokumenty określające sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu
przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego. 6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, o
których mowa w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w
oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp oraz w Części V ust. 2 SIWZ
zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 8. 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
oświadczeń lub dokumentów wymienionych w ust. 6-7 oraz 9. W tym samym terminie
Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w ust. 8. 9. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5-9: - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 13. W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
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odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu. 10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. 151. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z
ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego udzielonego osobie/osobom
podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym
zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego – załącznik nr 9 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

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

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:
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nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
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:
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto 60.00
Gwarancja

40.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
nie
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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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
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: nie
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:
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nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
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:
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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:
Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, określający warunki na jakich Zamawiający
zawrze ją z Wykonawcą, stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
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: 05/10/2016, godzina: 12:00,
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
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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
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zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:
Treść ogłoszenia
311048-2016 ogłoszenie (2016-09-20 20:42:26)
Wielkość pliku: 408.6 KB

SIWZ
załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy (2016-09-20 20:42:26)
Wielkość pliku: 57.94 KB

załączniki nr 2-10 do SIWZ (2016-09-20 20:42:26)
Wielkość pliku: 140 KB

Załącznik Nr 2b do SIWZ (zał. 5 do STWiOR) - Wykaz materiałów (2016-09-20 20:42:26)
Wielkość pliku: 261.05 KB

SIWZ (2016-09-20 20:42:26)
Wielkość pliku: 240.5 KB

Załącznik nr 1 do SIWZ - STWiOR (2016-09-20 20:42:26)
Wielkość pliku: 2.54 MB

Załącznik Nr 2a do SIWZ (zał. 4 do STWiOR) - przedmiar robót (2016-09-20 20:42:26)
Wielkość pliku: 288.29 KB

Wybór oferty
ZESTAWIENIE OFERT (2016-10-05 15:12:11)
Wielkość pliku: 113.78 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2016-10-14 09:55:58)
Wielkość pliku: 364.71 KB
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