Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeżeli dotyczy):
http://www.rck.pila.pl
Ogłoszenie nr 55569 - 2017 z dnia 2017-03-30 r.
Piła: Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwiększający
atrakcyjność obiektów kultury na terenie Pilskiego OSI”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Przedsięwzięcie jest realizowane jako projekt „Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka
Emocji w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kultury na terenie Pilskiego OSI”, dofinansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze
dziedzictwa kulturowego regionu
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: Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji, krajowy numer
identyfikacyjny 30211748700000, ul. pl. Staszica 1, 64920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo
Polska, tel. 672 105 004, e-mail pmajchrzak@rck.pila.pl, faks 672 105 002.
Adres strony internetowej (URL): www.rck.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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.rck.pila.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
www.rck.pila.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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednctwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji, pl. Staszica 1, 64-920 Piła, sekretariat p. nr 17

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: Remont budynku Regionalnego
Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kultury na
terenie Pilskiego OSI”
Numer referencyjny: RCK/01/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

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 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie wybranych pomieszczeń
Regionalnego Centrum Kultury w Pile. Przedmiot zamówienia będzie wykonany w formule
„zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmuje: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej,
projektu budowlanego w zakresie koniecznym do uzyskania niezbędnych decyzji
administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, w szczególności pozwolenia
na budowę. 2) Sporządzenie projektów budowlanych wielobranżowych oraz uzyskanie do nich
wynikających z przepisów prawa ekspertyz, uzgodnień wraz z uzyskaniem w imieniu
zamawiającego decyzji umożliwiającej realizację inwestycji, 3)Sporządzenie projektów
wykonawczych, 4)Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 5)Opracowanie

dokumentacji projektowej, projektu wykonawczego remontu holi bez pozwolenia na
budowę. 6)Przeprowadzenie robót budowlanych. Przedmiot zamówienia szczegółowo został
opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) wraz z załącznikami, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.4. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: Etap I – faza projektowa:
Wykonania dokumentacji projektowej obejmującej m.in: opracowanie wielobranżowej
inwentaryzacji budowlanej w zakresie co najmniej zgodnym z PFU oraz weryfikacja
istniejącej inwentaryzacji dla pozostałej części budynku, w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu zamówienia, dokumentację kosztorysową (przedmiary robót, kosztorysy
inwestorskie oraz kosztorysy ofertowe dla wszystkich rodzajów robót budowlanych i
poszczególnych branż, projekt budowlany, niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ oraz
Programie funkcjonalno-użytkowym, w sposób zgodny z ustaleniami, wraz ze wszystkimi
niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym prawomocnym
pozwoleniem na budowę, projekt wykonawczy wszystkich branż (co najmniej:
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji wodociągowych, instalacji
kanalizacyjnych, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji
elektroenergetycznych, projektu wnętrz, wyposażenia stałego i ruchomego. Etap II – faza
wykonania robót budowlanych: wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę,
obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, PFU i
SIWZ. W zakres robót wchodzą m.in następujące prace: wykonanie szybu windowego z
dostawą i montażem windy – z poziomu parteru na piętro; remont toalet na parterze;
wymiana stolarki drzwiowej wybranych pomieszczeń; remont wnętrz – hole, toalety
(posadzki, sufity, aranżacja ścian), szatnie; wykonanie oświetlenia ledowego w wybranych
pomieszczeniach; wykonanie punktu informacyjnego z ladą na materiały informacyjne i
promocyjne; wprowadzenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; wykonanie wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji – wykonanie nowej wentylacji na holach i korytarzach,
reaktywacji wentylacji i klimatyzacji z sali kameralnej; dostawa i montaż wyposażenia – hole
z elementami umożliwiającymi ekspozycję. Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:
Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, wymagane przepisami prawa, niezbędne w
celu oddania obiektu do użytkowania.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:71320000-7, 45300000-0

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
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:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji
finansowej winien wykazać, że: a)dysponuje środkami finansowymi lub posiada
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion
złotych), oraz b)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą
gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) w postaci
opłaconej polisy.

Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: dwie roboty budowlane
polegające na remoncie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej, każda o
wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN, przy czym pod pojęciem remont należy
rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż
użyto w stanie pierwotnym. Pod pojęciem przebudowa należy rozumieć
wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość,
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic
pasa drogowego. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował
co najmniej następującymi osobami: a)co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności
architektonicznej, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w
projektowaniu po uzyskaniu uprawnień. Wskazana osoba powinna posiadać
aktualny wpis do izby samorządu zawodowego oraz posiadać doświadczenie
zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży
architektonicznej, b)co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z co
najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu po uzyskaniu
uprawnień. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do izby samorządu
zawodowego oraz posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjno-budowlanej, c)co najmniej jedną
osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem
zawodowym w projektowaniu. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do

izby samorządu zawodowego. d)co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co
najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu. Wskazana
osoba powinna posiadać aktualny wpis do izby samorządu zawodowego.
e)kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, upoważniające do kierowania robotami
objętymi przedmiotowym zamówieniem; posiadająca min. 5-letnie doświadczenie
zawodowe po uzyskaniu uprawnień na stanowisku kierownika budowy. Osoba ta
powinna posiadać aktualny wpis do Izby samorządu zawodowego. f)co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, posiadająca min. 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu
uprawnień oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. g)co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych upoważniające do kierowania robotami elektrycznymi
objętymi przedmiotowym zamówieniem, posiadająca min. 3-letnie doświadczenie
zawodowe po uzyskaniu uprawnień oraz aktualny wpis do właściwej izby
samorządu zawodowego.
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:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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 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:
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć nw. dokumenty: 1) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww.
dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, albo zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
a w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, z zachowaniem powyższego terminu. 2)
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 ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, a w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z
zachowaniem powyższego terminu. 3) 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,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę); Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. 4) oświadczenie
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 5)
oświadczenie 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. 2016 poz. 716). W przypadku, gdy wykonawca
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia niepodlegania

wykluczeniu z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w
odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1-5).
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:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert, 2) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale
VII, ust. 1 pkt 1.2) lit b) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej, wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego
przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 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 (wzór wykazu robót
budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 2) wykazu osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie
robotami budowlanymi, 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 (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 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)

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
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od wykonawcy
wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy PLN). Wadium może być wniesione według wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6
ustawy Pzp. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu
składania ofert.

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:
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

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 i rękojmia na wykonane roboty 40.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.
1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na
podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 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:
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:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy:
Zamawiający zgodnie z art. 147 ustawy Pzp żąda od
wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

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. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności
formy pisemnej w postaci aneksu, z zastosowaniem art. 144
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych. 2.Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy: 1)W
przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac
projektowych/robót budowlanych zamiennych, które nie
stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na
zamianie prac projektowych/robót budowlanych w danej
kategorii CPV podanej w SIWZ i programie funkcjonalnoużytkowym, 2)W przypadku zmiany terminu zakończenia
robót będących przedmiotem umowy w związku z:
a)nieprzekazaniem przez Zamawiającego Wykonawcy placu
budowy, co bezpośrednio wpływa na brak możliwości
dochowania umownego terminu zakończenia robót
budowlanych – przedłużenie terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy maksymalnie o ilość dni wynikających z
opóźnienia przekazania placu budowy, b)wystąpieniem
działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy;
Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego
skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W
szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie
przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź,
oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk
generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania
legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania
umowy; c)wstrzymaniem prac budowlanych przez
Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, d)zmian będących
następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymaniem robót
przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z
realizacji części przedmiotu umowy; - koniecznością
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót; e)koniecznością wykonania robót

dodatkowych, w rozumieniu przepisów ustawy Pzp,
którego realizacja będzie miała wpływ na termin
wykonania przedmiotu umowy; f)wystąpieniem kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;
g)wystąpieniem opóźnień w dokonaniu określonych
czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy
administracji, które nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
h)wystąpieniem opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów
prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność; i)wystąpieniem braku możliwości
wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy; 3)Zmiany wynagrodzenia
umownego w przypadku zmiany: a)stawki podatku od
towarów i usług, b)wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawcę. 4)Dopuszcza się zmiany, których
łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie. 5)Dopuszcza się zmiany
dotyczące realizacji dodatkowych usług lub robót
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki: a)zmiana wykonawcy nie może zostać
dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub
instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego, b)zmiana wykonawcy spowodowałaby
istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego, c)wartość każdej kolejnej zmiany
nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie. 6)Przewiduje się zmiany w
sytuacji, gdy zostały spełnione łącznie następujące
warunki: a)konieczność zmiany umowy spowodowana
jest okolicznościami, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b)wartość
zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie. 7)Inne zmiany
postanowień niniejszej Umowy, takie jak: a)zmiany
rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty
budowlane, w przypadku zaprzestania produkcji
materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez
producenta materiału o parametrach i cechach
użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub
technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego,
uzyskanie której wymaga przedstawienia przez
Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz
z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów

nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów nie
może powodować podwyższenia wynagrodzenia
określonego w Umowie i nie wymaga ona
sporządzenia aneksu do Umowy. b)zmianę osób,
które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na
skutek np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń
losowych, niewywiązywania się z obowiązków
wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np.
rezygnacji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu przedmiotu umowy, może nastąpić po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i
spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ;
2.Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej
umowie: 1)każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy
winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany.
Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy.
2)Zamawiający może uwzględnić możliwość
wprowadzenia zmiany terminu końcowego lub
częściowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na
usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na
dostosowanie się do zaistniałych nowych
okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek
winien być złożony przed terminem zakończenia, w
czasie umożliwiającym przeprowadzenie u
Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie,
to jest co najmniej 14 dni roboczych przed terminem
wymienionym w § 2 niniejszej Umowy.
3)Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian
do Umowy nie będzie miało charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich
nieuwzględnienia.
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: 14/04/2017, 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
>
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 zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

