
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie: Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu przy ul.

Niepodległości 8 - Etap II

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

NaleŜy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŜących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŜ 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
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JeŜeli tak, naleŜy 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: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny

37100000, ul. ul. Dąbrowszczaków 12 , 10959 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska,

tel. (089) 52 15 457, e-mail jacek@po-olsztyn.internetdsl.pl, faks (089) 52 15 401.

Adres strony internetowej (URL): www.olsztyn.po.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym moŜna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Prokuratura

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeŜeli 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 kaŜdego 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 moŜna uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Nie

www.olsztyn.po.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji moŜna uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy 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:

w formie pisemnej

Adres:

ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn, Biuro podawcze

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 moŜna uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Prokuratury Rejonowej w

Biskupcu przy ul. Niepodległości 8 - Etap II

Numer referencyjny: PO VII WB 261.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu moŜna składać w odniesieniu do:

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

Maksymalna liczba części zamówienia, na które moŜe 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 niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych oraz

instalacyjnych w zakresie remontu budynku głównego (wewnętrznego - obejmującego holl, drewnianą

klatkę schodową z poziomu parteru na poziom piętra i z poziomu piętra na poziom poddasza oraz

piwnicę i zewnętrznego – obejmującego elewację, tarasy itp.), remontu budynku garaŜowego oraz

zagospodarowania terenu Prokuratury Rejonowej w Biskupcu przy ul. Niepodległości 8, zgodnie z

dołączoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz

przedmiarami. Wspomniana dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem pełny remont

budynku oraz zagospodarowanie terenu, jednak z uwagi na wykonanie w ETAPIE I większości robót

wewnętrznych przedmiotem niniejszego zamówienia (ETAP II) jest wykonanie robót budowlanych i

instalacyjnych określonych w dołączonych do SIWZ przedmiarach robót. Szczegółowy zakres prac

został ujęty w Załączniku Nr 10 – Przedmiary robót. 2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót, opisano materiały lub
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urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do

tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie,

innych równowaŜnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie

gorszych niŜ materiały lub urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga

złoŜenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia, Ŝe ich parametry są

nie gorsze od tych przyjętych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach lub w specyfikacjach.

CięŜar udowodnienia, Ŝe materiał (wyrób, urządzenie) jest równowaŜny w stosunku do wymogów

Zamawiającego i dokumentacji projektowej (obejmującej równieŜ przedmiary i specyfikacje wykonania

i odbioru robót) spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo

wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub

urządzeń. Opinia ta moŜe stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu

materiałów lub urządzeń równowaŜnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równowaŜności. 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z zakresu rzeczowo - finansowego części robót lub ich

przesunięcia w czasie, bez podania przyczyn, ze stosowną korektą wynagrodzenia Wykonawcy. W

szczególności dotyczy to robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz remontem budynku

garaŜowego, które Zamawiający zgłosił właściwemu organowi i czeka na jego zgodę. 4. Zaleca się by

Wykonawca zapoznał się z terenem budowy (wizja lokalna na terenie remontowanego budynku). 5.

Zamawiający informuje, iŜ remont stanowiący przedmiot niniejszego postępowania będzie realizowany

w czynnym obiekcie, który musi na bieŜąco funkcjonować. W związku z powyŜszym cena oferty musi

w sobie zawierać wszelkie koszty związane z utrudnieniami przy realizacji robót w tym w szczególności

koszty wyniesienia, zabezpieczenia i ponownego wniesienia mebli i wyposaŜenia biurowego w

poszczególnych pomieszczeniach przewidzianych do remontu. 6. Zamawiający informuje, iŜ w związku

z pkt. 4 moŜliwe są czasowe przerwy w realizacji robót wynikające z prowadzonych postępowań

karnych (przesłuchania, okazania itp.). 7. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z

uŜytkownikiem budynku – Prokurator Rejonowy w Biskupcu lub z wyznaczoną przez niego osobą

szczególnie uciąŜliwych robót (w szczególności związanych z duŜym hałasem, zapyleniem itp.) 8.

Wykonawca zobowiązany będzie do naleŜytego zabezpieczenia pomieszczeń oraz bieŜącego sprzątania

ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników i interesantów Prokuratury. 9.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom - jeŜeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców. W przypadku

braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca będzie realizował zamówienie bez

udziału podwykonawców. 10. Wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy

wskazanego w ofercie w trakcie realizacji umowy, moŜliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego. 11.

Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawców zostały określone w pkt. 34 niniejszej SIWZ.
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II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeŜeli 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: Tak

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: Roboty dodatkowe i

uzupełniające do 50% wartości zamówienia podstawowego

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: 2018-10-31

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: Zamawiający nie precyzuje Ŝadnych wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni niniejszy warunek jeŜeli wykaŜe, Ŝe jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej (np. opłacona polisa ubezpieczeniowa) w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeŜeli wykaŜe łącznie, Ŝe: a. w okresie

ostatnich pięciu lata przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwa odrębne zamówienia w zakresie

analogicznym do przedmiotu zamówienia o wartości min. 1.000.000,00zł kaŜde 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

naleŜycie, 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 jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b. skierowane do realizacji zamówienia osoby: 

Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej:  posiada wykształcenie wyŜsze, 

posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branŜy konstrukcyjno –

budowlanej bez ograniczeń,  posiada min. 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty

uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy,  jest

członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego i posiada ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej,  Kierownik robót drogowych:  posiada wymagane uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w branŜy drogowej bez ograniczeń,  posiada min. 5 letnie

doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku

kierownika robót lub kierownika budowy,  jest członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu

zawodowego i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,  Kierownik robót

elektrycznych:  posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branŜy

elektrycznej bez ograniczeń,  posiada min. 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty

uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy,  jest

członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego i posiada ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej, Uprawnienia, o których mowa powyŜej powinny być zgodne z ustawą 7

lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
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budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równowaŜne (w zakresie

koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia

uzyskane przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub

stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w

dotychczasowym zakresie. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równieŜ

kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.

U. z 2016r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza moŜliwość łączenia funkcji Kierownik robót w

przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w więcej niŜ

jednej specjalności.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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

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

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

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

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

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

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, śE 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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c7b7ea...

8 z 17 2018-04-23 12:21



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:

a. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub

innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. zaświadczenie

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu, d. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, e.

oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne, f. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego

wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie

określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, g. oświadczenia

Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o

zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5
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pkt 7 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:

a. dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (np.

opłacona polisa ubezpieczeniowa) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00zł. b. wykaz robót budowlanych w okresie

ostatnich pięciu lata przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg wzoru stanowiącego

Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane

zostały wykonane naleŜycie, 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 jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przedmiotowym wykazie Wykonawca

musi ująć, co najmniej dwa odrębne zamówienia w zakresie analogicznym do przedmiotu

zamówienia o wartości min. 1.000.000,00zł kaŜde, c. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a takŜe zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami – wg

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej 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)

a. Podpisany formularz ofertowy sporządzony przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego

Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, b. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeŜeli osobą

podpisującą nie jest osoba upowaŜniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale lub

poświadczone notarialnie. c. kosztorys ofertowy (szczegółowy) 2 egzemplarze sporządzony na

podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, załączonych przedmiarów robót, specyfikacji
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technicznej wykonania i odbioru robót,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zgodnie z art. 45 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia

wadium w wysokości 25.000,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Wadium wnosi się

przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 pkt. 6

ustawy Pzp. 2. Wadium wnoszone w formie pienięŜnej naleŜy wpłacić przelewem na konto: Nr BGK

o/Olsztyn 33 1130 1189 0025 0051 0590 0001 W tytule przelewu naleŜy wpisać: „Wadium –

przetarg – Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu Etap II”. Kopię dokumentu

potwierdzającego wniesienie wadium naleŜy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie

pienięŜnej uwaŜa się za skutecznie wniesione, jeŜeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie

się ono na koncie Zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub

poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, naleŜy dołączyć do oferty w formie

kopii, natomiast oryginał naleŜy złoŜyć w odrębnej kopercie opisanej jak oferta razem z tą ofertą. 4.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niŜ pienięŜna, termin waŜności dokumentu

stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie moŜe być krótszy niŜ termin związania ofertą. 5.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego

wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp,

jeŜeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10.

JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
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umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w

formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14

dni na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a)

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego),

gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia)

oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona

gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin waŜności gwarancji/poręczenia,

e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze

pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę wybrano:

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub  nie wniósł zabezpieczenia

naleŜytego wykonania umowy, lub  zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po

stronie Wykonawcy, lub  nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po jego

stronie.

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

Nie

NaleŜy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złoŜenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej

Nie
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ZłoŜenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŜeniem 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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złoŜonych 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
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

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

NaleŜy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

NaleŜy 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 złoŜyli 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

Doświadczenie 20,00

Gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
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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 zastrzeŜenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

NaleŜy 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, jeŜeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

NaleŜy 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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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 złoŜyli 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 naleŜytego 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

NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeŜeli dotyczy):
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Środki słuŜące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2018-05-07, 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 uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeŜeli środki słuŜące

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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c7b7ea...
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