
Szkoła Policji w Katowicach: Roboty budowlane polegające na realizacji 1.1 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach’’ pn.

"Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach".

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: ZAMAWIAJ ĄCY

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

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: Szkoła Policji w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27667677500000, ul. ul. Gen. Jankego  276 , 40684   Katowice, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 032 6069440, 6069441, , e-mail zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl, , faks 032 6069249, 6069279.

Adres strony internetowej (URL): www.katowice.szkolapolicji.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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

Szkoła Policji w Katowicach

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)

Tak

Ogłoszenie nr 541312-N-2017 z dnia 2017-06-30 r.



http://katowice.szkolapolicji.gov.pl

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

Tak

http://katowice.szkolapolicji.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:

Oferty pisemnie, naleŜy składać w siedzibie zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego,kuriera lub osobiscie.

Adres:

Szkoła Policji w Katowicach ul.gen. Jankego 276 40-684 Katowice, Sekretariat Wydziału Finansów,budynek administracyjny D,pokój Nr D-004.

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

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na realizacji 1.1 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w

Katowicach’’ pn. "Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach".

Numer referencyjny: 4/ZP/2017

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: Roboty budowlane polegające na

realizacji 1.1 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach’’ pn." Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego



Szkoły Policji w Katowicach". Zakres robót: a) demontaŜ istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego terenu wraz z wysięgnikami, b) montaŜ nowych opraw

oświetlenia zewnętrznego terenu wraz z wysięgnikami, c) montaŜ urządzeń do sterowania oświetleniem zewnętrznym.

II.5) Główny kod CPV: 45316100-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45311000-0

II.6) Całkowita warto ść 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: 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: 2017-10-17

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

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 spełni warunek jeŜeli wykaŜe,Ŝe posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niŜ 200 000 złotych

/dwieście tysięcy złotych/. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą warunku spełnia-nie spełnia,w oparciu o wymagane

dokumenty i oświadczenia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeŜeli wykaŜe,Ŝe: wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co

najmniej 2 robót budowlanych , kaŜda o wartości przekraczającej bądź o równowartości 200 000 złotych /dwieście tysięcy/ brutto, a jeŜeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich

wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączy dowody określające czy roboty zostały wykonane w sposób naleŜyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone, dysponuje osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia posiadającymi świadectwa kwalifikacji E i D uprawniające do zajmowania się

eksploatacją urządzeń, instalacji i eksploatacji i dozoru w zakresie wykonywania robót energetycznych.Ocena spełnienia warunków udział w postępowaniu będzie

dokonywana metodą warunku spełnia-nie spełnia,w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia.

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) Zamawiaj ący 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 O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, śE NIE PODLEGA ON

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne lub

potwierdzające, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert,d)listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień

publicznych, albo informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POS TĘPOWANIU:

a) dokumentów potwierdzających,Ŝe wykonawca jest posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niŜ 200 000 złotych /dwieście

tysięcy złotych/, b) oświadczenia stwierdzającego,Ŝe osoby które będą wykonywały roboty elektryczne posiadają świadectwa kwalifikacji E i D uprawniające do

zajmowania się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru,c) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody określające czy roboty zostały wykonane

w sposób naleŜyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - I II.6)

1.Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Oświadczenie wymagane na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, złoŜone na formularzu

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 3.Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia.W przypadku powierzenia

podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaŜe części zamówienia,które wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/com,złoŜone na

formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

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

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu

składania ofert, tj. do dnia 14 lipca 2017 r. do godz. 10.00. Wadium naleŜy wnieść w jednej z form wskazanych w SIWZ.



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

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:

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 złoŜenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złoŜonych 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) Tak

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

https://aukcje.uzp.gov.pl

NaleŜy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: W toku aukcji elektronicznej jedynym kryterium oceny oferty będzie "cena

ofertowa".



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

Nie

NaleŜy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: W toku aukcji

elektronicznej system na bieŜąco przekazuje kaŜdemu wykonawcy informację o pozycji złoŜonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji

najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umoŜliwiających identyfikację wykonawców.Zamawiający po

aukcji elektronicznej wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparci o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu,z uwzględnieniem wyników aukcji

elektronicznej.

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Zamawiający dokona rejestracji zaproszonych wykonawców na platformie aukcji elektronicznych Urzędu

Zamówień Publicznych.Zamawiający drogą elektroniczną zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców,którzy złoŜyli oferty niepodlegające

odrzuceniu.W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.uzp.gov.pl, umoŜliwiającego

wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną,składają kolejne korzystniejsze postąpienia,polegające automatycznej ocenie i

klasyfikacji.Postąpienia, pod rygorem niewaŜności,składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.W toku aukcji elektronicznej system na bieŜąco

przekazuje kaŜdemu wykonawcy informacje o pozycji złoŜonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty.Do momentu

zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umoŜliwiających identyfikacje wykonawców.Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera

najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu,z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.Zamawiający

przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosoawaniem aukcji elektronicznej.

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości

postąpień): Zamawiający przewiduje ustalenie minimalnej kwoty postąpienia na kwotę 1000 zł.(słownie: jeden tysiąc złotych.)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Do obsługi systemu niezbędny jest

dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z

przeglądarkami: Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyŜszej, Opera w wersji 9.0 lub wyŜszej,Google Chrome w wersji 3.0 lub wyŜszej.Ze względu na brak kompatybilności

przeglądarki Internet Explorer ze standardami przyjętymi w systemie aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz pojawiające się problemy

związane z bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej aplikacji podczas uŜytkowania Portalu Aukcji.Zastrzegamy, Ŝe nie zostały przeprowadzone testy na

zgodność z innymi przeglądarkami i z tego powodu nie moŜemy zagwarantować prawidłowej pracy systemu aukcyjnego z wykorzystaniem przeglądarek internetowych

innych niŜ wyŜej wskazane. Z uwagi na fakt, Ŝe postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w postaci dokumentu PDF

(Portable Document Format), wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni dysponować oprogramowaniem umoŜliwiającym odczytywanie plików w ww.

formacie. Oprogramowanie takie wykonawcy mogą podbrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.Ponadto wykonawca chcący składać oferty

w toku aukcji elektronicznej musi dysponować urządzeniami technicznymi oraz oprogramowaniem słuŜącymi do obsługi podpisu elektronicznego.Wykonawcy

składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu

elektronicznego - struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader.Oferty winny być

podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty moga być podpisane zarówno

podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania

obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej. W przypadku trudności z odpowiednim

skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji).UWAGA: oferty

generowane przez system aukcyjny nie umoŜliwiają wprowadzenia podpisu elektronicznego przy uŜyciu funkcji programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana

m.in. w podpisywaniu deklaracji podatkowych). Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym wymaga posłuŜenia się oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę

podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji).

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Zamawiający informuje,Ŝe Wykonawcy nie rejestrują się sami – konta dla

wykonawców uczestniczących w aukcji tworzą zamawiający, wpisując wszystkie informacje Ŝądane przez system. Konto wykonawcy umoŜliwia mu wzięcie udziału

tylko w jednej aukcji. Zamawiający nie zna haseł poszczególnych wykonawców. LOGIN i HASŁO Wykonawcy są generowane automatycznie przez system, a

następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem zwiększenia bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się wykonawcy na konto załoŜone przez

zamawiajacego, wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe.

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

aukcja jednoetapowa

Czas trwania: 30

Czy wykonawcy, którzy nie złoŜyli 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 90,00

Okres udzielonej gwarancji 10,00

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 zastrzeŜenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie

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

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: Nie

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:

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:

Zmiany przewidziano w załączniku nr.4 do SIWZ (wzór umowy )w tym: Termin faktycznego wykonania wszystkich robót objętych umową oraz przekazanie

ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej ustalony w ust. 2 pkt. 3 moŜe ulec przedłuŜeniu w przypadku wystąpienia opóźnień

wynikających z: przestojów zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO; działania siły wyŜszej (np. klęski Ŝywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni

wpływ na terminowość wykonywania robót; Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania naleŜytej staranności.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień strony na pisemny uzasadniony wniosek WYKONAWCY ustalą nowe terminy realizacji, z tym Ŝe

minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiana terminu zakończenia robót wymaga zmiany umowy w drodze

aneksu do umowy. Termin faktycznego wykonania wszystkich robót objętych umową oraz przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji rozliczeniowej i

powykonawczej ustalony w ust. 2 pkt. 3 moŜe ulec przesunięciu takŜe na pisemny uzasadniony wniosek WYKONAWCY w przypadku wystąpienia konieczności

wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Wstępny termin zakończenia robót zostanie

ustalony w protokole konieczności dotyczącym wykonywania danych robót dodatkowych, a ostateczny w aneksie do umowy. ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od

umowy w przypadkach przewidzianych przez prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny. ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy z przyczyn za które

odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA jeŜeli WYKONAWCA narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy, a w szczególności w następujących

przypadkach: WYKONAWCA bez upowaŜnienia ze strony ZAMAWIAJĄCEGO wstrzymuje roboty na okres powyŜej 14 dni; WYKONAWCA wykonuje roboty

niezgodnie z postanowieniami umowy lub stosuje do wykonania przedmiotu zamówienia wyroby budowlane niezgodne z umową i pomimo pisemnego wezwania przez

ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia usterek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, nie wykona ich w wyznaczonym terminie; WYKONAWCA

opóźnia faktyczne wykonanie wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej i

opóźnienie przekracza 30 dni kalendarzowych; WYKONAWCA nie przedłuŜa waŜności wygasającego wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy;

WYKONAWCA przy realizacji umowy jest zaangaŜowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarŜenia; WYKONAWCA zleca wykonanie robót

budowlanych podwykonawcom nie zgłoszonym ZAMAWIAJĄCEMU; WYKONAWCA moŜe odstąpić od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi

ZAMAWIAJĄCY jeŜeli ZAMAWIAJĄCY narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy. NiezaleŜnie od przypadków określonych w ust. 2 i 3 w razie

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA

moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron WYKONAWCA ma

obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki słuŜące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2017-07-14, 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

> PL

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

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


