Ogłoszenie nr 584410-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w
Górnie: Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SP ZZOZ „Sanatorium” w
Górnie z wyposażeniem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

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

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
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: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium"
im. Jana Pawła II w Górnie, krajowy numer identyfikacyjny 29174700000000, ul. Rzeszowska 5 ,
36-051 Górno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 772 88 95, e-mail dobosz@sanatoriumgorno.itl.pl, faks 17 772 89 68.
Adres strony internetowej (URL): http://gorno.eu
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: 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)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://gorno.eu/przetarg/zamowienia-publiczne/postepowania/

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:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego.
Adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w
Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, Pawilon nr 5, Sekretariat

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 pawilonu nr 3 Oddziału
Gruźlicy i Chorób Płuc SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie z wyposażeniem
Numer referencyjny: ST/DZP/14/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób
Płuc SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych,
instalacji gazów medycznych i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa
pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie z wyposażeniem oraz
budowa budynku urządzeń technicznych dla gazów medycznych”. 2. Realizacja przedmiotu
zamówienia polegać będzie w szczególności na wykonaniu z podziałem na dwa etapy: a) Robót
budowlanych: 1) Roboty budowlane na parterze i I piętrze obejmują: roboty wyburzeniowe i
rozbiórkowe, roboty murowe, nadproża, podciągi, schody żelbetowe i płyta stropowa, podłoża,

posadzki, izolacje pomieszczeń mokrych, tynki i okładziny ścienne, sufity podwieszane, gładź
gipsowa, malowanie, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, ślusarka aluminiowa – drzwi, witryny,
ślusarka – balustrada, poręcze uchwyty; 2) Roboty budowlane na poddaszu oraz przebudowa dachu w
tym: częściowa wymiana konstrukcji, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropów, ścianki
działowe; 3) Elewacja w tym: izolacja ścian fundamentowych, cokół, elewacja, instalacja odgromowa;
4) Roboty zewnętrzne w tym: roboty rozbiórkowe – konstrukcja stalowa schodów zewnętrznych i
zabudowy butli, roboty rozbiórkowe – nawierzchnie, wykonanie chodników, odbojówki, elementów
małej architektury, Etap I – termin realizacji do 20.11.2019 r. – wykonanie w zakresie ok. 22,70 % Etap
II – termin realizacji do 20.08.2020 r. – wykonanie w pozostałym zakresie (ok. 77,30 %) b) Robót
instalacyjnych sanitarnych: 1) Kotłownia w tym: rurociągi, izolacja przewodów, armatura, urządzenia,
system odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do kotła gazowego kondensacyjnego,
wentylacja kotłowni, roboty budowlane; 2) Instalacje grzewcze w tym centralne ogrzewanie: demontaż
istniejącej instalacji c.o., rurociągi, izolacja termiczna, urządzenia i armatura, roboty budowlane oraz
ciepło technologiczne wentylacji: rurociągi, izolacja przewodów, urządzenia i armatura, roboty
budowlane; 3) Instalacja gazowa w tym: rurociągi, armatura i urządzenia, układ detekcji gazu, roboty
przygotowawcze i malarskie, roboty budowlane; 4) Instalacja wodociągowa w tym: rurociągi, izolacje
przewodów, urządzenia i armatura, roboty budowlane; instalacja kanalizacji sanitarnej w tym:
rurociągi, montaż uzbrojenia i urządzeń, montaż przyborów, roboty budowlane; demontaż istniejących
instalacji: demontaż armatury i urządzeń, demontaż rurociągów, wywóz złomu; 5) Instalacja
hydrantowa w tym: rurociągi, izolacja przewodów, armatura i urządzenia, roboty budowlane; 6)
Wentylacja w tym: przewody wentylacyjne + izolacje, uzbrojenie dla poszczególnych linii
wentylacyjnych, roboty budowlane, urządzenia wentylacyjne + montaż, regulacja i uruchomienie
instalacji oraz sprawdzenie układu ciśnień w śluzach 1.28 i 1.32 oraz 1.22 na zgodność z projektem
wentylacji; 7) Instalacja klimatyzacji komfortu w tym: rurociągi, izolacje termiczne, urządzenia i
armatura, konstrukcja wsporcza pod agregat wody lodowej, roboty budowlane; 8) Przyłącze
wodociągowe w tym: roboty drogowe, roboty ziemne, roboty demontażowe, roboty montażowe, Etap I
– termin realizacji do 20.11.2019 r. – wykonanie w zakresie ok. 30,31 % Etap II – termin realizacji do
20.08.2020 r. – wykonanie w pozostałym zakresie (ok. 69,69 %) c) Instalacji elektrycznych: 1)
Instalacje elektryczne w tym: demontaże, roboty budowlane, montaż koryt kablowych i rur
instalacyjnych, montaż przewodów (instalacja siły, gniazd wtyczkowych, oświetlenia), montaż osprzętu
i urządzeń elektrycznych, badania i pomiary, instalacja uziemień wyrównawczych, instalacja
odgromowa, sieć LAN, instalacja telewizji dozorowej, instalacja przyzywowa, instalacja RTV,
instalacja zamków szyfrowych, instalacja oddymiania klatki schodowej, Etap I – termin realizacji do
20.11. 2019 r. – wykonanie w zakresie ok. 22,69 % Etap II – termin realizacji do 20.08.2020 r. –

wykonanie w pozostałym zakresie (ok. 77,31 %) d) Gazy medyczne: 1) Gazy medyczne w tym:
instalacja gazów medycznych – tlenu, sprężonego powietrza medycznego i próżni, roboty pomocnicze
– bruzdy i przebicia, osprzęt ruchomy instalacji gazów medycznych, instalacja sygnalizacji świetlno –
akustycznej, Etap I – termin realizacji do 20.11.2019 r. – wykonanie w zakresie ok. 4,48 % Etap II –
termin realizacji do 20.08.2020 r. – wykonanie w pozostałym zakresie (ok. 95,52 %) e) Technologia
oddziału gruźlicy i chorób płuc wymagająca montażu. Etap I – termin realizacji do 20.11.2019 r. –
wykonanie w zakresie 0 % Etap II – termin realizacji do 20.08.2020 r. – wykonanie w zakresie 100 %

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45332000-3
45310000-3
45400000-1
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
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: 2020-08-20

II.9) Informacje dodatkowe: Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie z podziałem na
dwa etapy. Termin wykonania zamówienia: Etap I w terminie do 20.11.2019 r. Etap II w terminie do
20.08.2020 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:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, co najmniej: •
dwie roboty budowlane, w tym co najmniej jedną na obiekcie ochrony zdrowia, polegające na
remoncie rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 3 500
000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane
doświadczenie w zakresie wykonawstwa musi wykazać samodzielnie przynajmniej jeden z
wykonawców. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu
wartości podane będą w walutach obcych, przeliczone zostaną na złotówki wg średniego kursu
walut NBP z dnia wszczęcia postępowania. 2) Skierują do realizacji zamówienia osoby, które
posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a)
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, b) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
(osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy) c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych bez ograniczeń, - lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Warunek

zostanie spełniony również wtedy, gdy kwalifikacje w kilku specjalnościach będzie posiadała jedna
osoba. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831).
Reguły uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska
państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu oraz Konfederacji Szwajcarskiej, określają: ustawa z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) oraz ustawa z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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:
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:
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. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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) Zobowiązanie innego podmiotu. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy - zobowiązanie innego podmiotu do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające w

szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
oświadczenie składa każdy z wykonawców. 3. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie
pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli oferta podpisana zostanie w inny sposób niż wynika to
z dokumentów rejestrowych. 4. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa dla
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, jeżeli wykonawcy występują wspólnie.

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
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł.

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:
Nie
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

60,00

okres gwarancji 40,00

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

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

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:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych, zwanych dalej dokumentacją, w zakresie użytych materiałów, rozwiązań
technicznych lub technologicznych, jeżeli w trakcie realizacji umowy: 1) wystąpi konieczność
usunięcia błędów w dokumentacji albo niezbędne będzie przeprojektowanie określonych zakresów
robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 2) wystąpi konieczność zrealizowania
części umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych lub technologicznych,
niż wskazane w dokumentacji, wynikająca z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagrażało należytemu
wykonaniu przedmiotu umowy, 3) wystąpi potrzeba zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli będą
one uzasadnione względami bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu. 2. Zamawiający
przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli w trakcie realizacji
umowy: 1) wystąpi konieczność wykonania dodatkowych i niemożliwych wcześniej do przewidzenia
robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których realizacja wiąże się z
koniecznością wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) nastąpi wstrzymanie robót przez
Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 3) wystąpią niemożliwe do przewidzenia
okoliczności związane z działaniem siły wyższej. 3. Termin wykonania przedmiotu umowy może
zostać przedłużony o czas konieczny do zakończenia robót wskutek wystąpienia okoliczności, o
których mowa w ust. 2, - jednakże nie dłużej niż do dnia: a) 30.11.2019 r. (dla etapu I) b) 31.08.2020
(dla etapu II) - jeżeli w wyniku ich wystąpienia wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym
w ust. 1 stanie się niemożliwe. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany
wynagrodzenia brutto jeżeli: 1) w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana w zakresie
podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. Zmianie podlegać może wyłącznie część
wynagrodzenia za roboty, których w dniu wejścia w życie zmiany jeszcze nie wykonano. 2) W trakcie
realizacji umowy nastąpią zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, wynikające z zapisów ust. 1
oraz ust. 2 pkt. 1) powodujące zmianę kosztów realizacji umowy. 5. Warunkiem dokonania zmian, o
których mowa w ust. 1 - 4 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego
akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
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: 2019-08-26, 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
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia:
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:
Powołując się na artykuł 93 ust. 1a. ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia
niniejszego postępowania jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

