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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):
http://forty.pl/pl_PL/projekty-ue,39.html
Ogłoszenie nr 66347 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.

Srebrna Góra: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA: „Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach
projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra
do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy
dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
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 %)
nie dotyczy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
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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: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 89150394600000,
ul. ul. Kręta 4, 57215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 818 00 99, e-mail
zarzad@forty.pl, faks 74 818 00 99.
Adres strony internetowej (URL): www.forty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp
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):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
tak
http://forty.pl/pl_PL/projekty-ue,39.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
http://forty.pl/pl_PL/projekty-ue,39.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Adres:

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji
technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii
Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w
niedostępnych obecnie częściach zabytku”
Numer referencyjny: ZP-271-3/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie w ramach Zadania: „Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja
Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy
dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”– dokumentacji projektowej oraz wykonanie na
podstawie tej dokumentacji robót budowlanych związanych z remontem obiektów (całych lub ich części)
stanowiących fragment obiektu Twierdzy w Srebrnej Górze (tryb „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”). Zadanie ma na
celu: Adaptację i rewaloryzację kazamat Donjonu w celu utworzenia ekspozycji związanej z artylerią forteczną i
kolekcją pocisków, rekonstrukcja wnętrz bytowych żołnierzy (kazamaty mieszkalnej wraz z kuchnią) wraz z
odtworzeniem stolarki okiennej oraz niezbędnymi instalacjami. Odtworzenie pomieszczenia technicznego obok
kazamaty studziennej (koło deptakowe) i remont poterny studziennej wraz z rekonstrukcją podziemnego mostu
zwodzonego (zapadni). Remont i zabezpieczenie murów Donjonu wraz z wyjściem do fosy oraz wejściem do
kazamat przeciwstoku. Remont części pomieszczeń kazamat oraz potern komunikacyjnych: Bastionu Dolnego,
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Bastionu Górnego oraz Bastionu Miejskiego wraz z niezbędnymi instalacjami oraz montażem barierek, schodów
i trapów i uczytelnienie form ziemnych na Bastionach Kleszczowym, Nowowiejskim i Miejskim w celu
udostępnienia tych obiektów dla ruchu turystycznego i poprowadzenia przez nie trasy turystycznej dookoła
Donjonu. Wykonanie toalety dla niepełnosprawnych na Bastionie Dolnym w części recepcyjnej obiektu. W
zakres rzeczowy robót konserwacyjno- budowlanych wchodzą następujące zadania: 1. Wykonanie
dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń. 2. Modernizacja toalet z uwzględnieniem
osób niepełnosprawnych (pow. 34m2) w Bastionie Dolnym w części recepcyjnej obiektu. 3. Wykonanie prac
remontowo-konserwatorskich w zakresie remontu murów wewnętrznych i zewnętrznych w: adaptowanych
kazamatach, poternach komunikacyjnych wraz z remontem systemu odwadniającego (192 mb), remontem
fragmentów murów na nowej trasie zwiedzania zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających: Bastion Dolny
(335m2), Bastionu Górny (270m2), elewacja Redanu Donjonu (460m2), Bastion Miejski (110m2). Ponadto
odgruzowanie fragmentu fosy Donjonu (300m2). Technologia prac: oczyszczenie, odgruzowanie, usunięcie
luźnych i skorodowanych fragmentów murów i sklepień, ich stabilizacje i wzmocnienie przy użyciu kotew
pionowych i poziomych, odtworzenie i uzupełnienie ubytków murów ceglanych i kamiennych z miejscowym
zabezpieczeniem siatką konstrukcyjną, oraz osuszanie murów w ogrzewanych wnętrzach użytkowych z
ekspozycjami (417m2). 4. Wykonanie prac budowlano- adaptacyjnych wraz z montażem niezbędnych instalacji
w pomieszczeniach z ekspozycjami muzealno-edukacyjnymi ( w tym oświetlenie ekspozycyjne) , wraz z
montażem barierek (632mb), schodów ewakuacyjnych (2 szt.), trapów nad zawalonymi sklepieniami (2x 40m2)
chodników Bastionu Dolnego i Górnego i uczytelnieniem form ziemnych Bastionu Kleszczowego (ok.300m2). 5.
Uzupełnienie brakującej stolarki okiennej (41 kpl.) i drzwiowej (19 kpl.) dostosowanej do charakteru zabudowy
historycznej. Podane wyżej wartości należy traktować jako orientacyjne. Prace realizowane będą w trybie
"zaprojektuj i wybuduj". PRACE PROJEKTOWE: W części dotyczącej prac projektowych w ramach Zadania:
„Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych
zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów
muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach
zabytku” obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego
(Załącznik nr 3 do SIZW) oraz Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (Załącznik nr 4 do SIWZ)
udostępnionej przez Zamawiającego, wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz pozyskanie wymaganych
dla realizacji robót budowlanych decyzji, warunków i uzgodnień, w szczególności: sporządzenie koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej wraz z wyposażeniem, wykonanie projektu wnętrz wraz z kolorystyką, wykonanie
orzeczenia o stanie technicznym w niezbędnym zakresie, sporządzenie ekspertyzy pożarowej wraz z
uzyskaniem ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów w zakresie ochrony pożarowej, wykonanie
projektu budowlanego w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
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budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554), z uwzględnieniem branż, uzyskanie wszelkich uzgodnień,
opinii i pozwoleń niezbędnych do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz
pozwalających następnie przeprowadzić pełen proces budowlany, opracowanie bilansów zapotrzebowania
mediów oraz wystąpienia i uzyskanie ewentualnych zmian dotyczących warunków przyłączenia od gestorów
właściwych sieci, mapy do celów projektowych, opracowanie programu konserwatorskiego, uzyskanie w
imieniu Zamawiającego pozwolenia konserwatorskiego, uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na
budowę, wykonanie branżowych projektów wykonawczych w zakresie ustalonym w §5 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm, wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych w zakresie ustalonym w §12 i nast. rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. e),
wykonanie projektów organizacji i zabezpieczenia zastępczego ruchu drogowego, wykonanie opracowania
zawierającego informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych,
wykonanie wszelkich innych projektów specjalistycznych, o ile będą niezbędne do prawidłowego wykonania
robót budowlanych, opracowanie na bieżąco koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia rysunków
warsztatowych, wykonanie wszelkich niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu budowlanego
działań i opracowań wymaganych przepisami prawa i wymogami administracyjnymi, wykonanie instrukcji bhp
użytkowania budynku użyteczności publicznej uwzględniającej wymogi określone w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (tj. Dz. U. z 2003 nr 169,poz. 1650 z późn. zm.) oraz wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rady
Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109,
poz. 704 z późn. zm.), wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, pełnienie nadzoru autorskiego nad
realizacją zaprojektowanych w ramach niniejszej umowy robót budowlanych w okresie ich realizacji. Uzyskanie
w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego Zadania wykonanego w ramach
niniejszego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:71220000-6, 71200000-0, 71420000-8, 71300000-1, 45200000-9, 45300000-0,
45320000-6, 45310000-3, 45400000-1, 45450000-6, 45350000-5, 45453000-7, 45210000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 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: Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 (do 20 % zamówienia podstawowego)
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia (w zakresie
zbieżnym z kodami CPV 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:
data zakończenia: 15/07/2018

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: i. Wykonawca posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych). ii.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 2 000 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: • wykonanie w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności

7 z 16

2017-04-13 14:56

Ogłoszenie

8 z 16

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=63965498-457b-40d4-af6...

jest krótszy – w tym okresie) należycie zrealizowanych robót budowlanych polegających co najmniej na: 1
(jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej,
zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 2 000 000 PLN
brutto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego
do rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych.
wykonaniu robót budowlanych obejmujących elementy: -1 (jedna) robota budowlana polegająca na
remoncie, odbudowie murów kamiennych dot. obiektu wpisanego do rejestru zabytków, obejmującej co
najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto, -1
(jedna) robota budowlana polegająca na remoncie, odbudowie sklepień dot. obiektu wpisanego do rejestru
zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, o wartości minimum
300 000,00 PLN brutto, -1 (jedna) robota budowlana polegająca na remoncie, odbudowie konstrukcji
drewnianej w obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków, obejmującej co najmniej
prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, o wartości minimum 70 000,00 PLN brutto. • Oraz
dysponują lub będą dysponować: do pełnienia funkcji projektanta wykonującego dokumentację projektową
- osobę posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń oraz
doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) polegające na
wykonaniu co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie remontu, przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy obiektu wpisanego do rejestru zabytków (w zakresie i formie zgodnej z
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r.
poz. 762), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz.
1554), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)),
dla której wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, wartość robót budowlanych, które zostały
wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum 2 000 000 zł brutto i była zrealizowana w trybie
„zaprojektuj i wybuduj”; do pełnienia funkcji Kierownika budowy – osobę spełniającą wymogi określone w
art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446),
tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, która przez co najmniej 18
miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
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rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, który pełnił funkcję Kierownika budowy w
zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej jednego obiektu wpisanego do rejestru
zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 2 000 000 zł brutto, 1 (jednej)
wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej dot.
konstrukcji drewnianej do wartości co najmniej 70 000 PLN brutto w obiekcie użyteczności publicznej
wpisanym do rejestru zabytków, 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na remoncie, odbudowie murów
kamiennych dot. obiektu wpisanego do rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej, o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto oraz 1 (jednej) roboty budowlanej
polegającej na remoncie, odbudowie sklepień dot. obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru
zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, o wartości minimum
300 000,00 PLN brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP
Zamawiający żąda następujących dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
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informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP; Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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:
Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ) – robót i usług 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, Wykaz osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

2017-04-13 14:56

Ogłoszenie

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=63965498-457b-40d4-af6...

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 20
000,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007
r., nr 42, poz. 275 ze zm.).

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

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

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

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

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

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
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Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

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

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

Znaczenie

Cena

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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
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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:
Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym
zakresie: a) zmiana zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, b) zmiana terminu realizacji umowy,
zgodnie z zapisami §3 ust. 3 umowy o roboty budowlane, c)zmiana danych podmiotowych Wykonawcy,
lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu), d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp
technologiczny, e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, f) okoliczności zaistniałe w trakcie
realizacji przedmiotu umowy min. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, g)
kolizje z sieciami infrastruktury, h) konieczność skoordynowania robót budowlanych z innymi zadaniami, jeśli
mają wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, i) usprawnienia wpływające na przyszłe użytkowanie
obiektu, j) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebne
zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w szczególności zmiana ustawowej stawki
podatku VAT, k) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia i zakresu
przedmiotowego zamówienia w przypadku: 1) wystąpienia konieczności zaniechania określonych robót ze
względu na ich zbyteczność, 2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, co obejmuje możliwość
zaniechania realizacji części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robót lub robót
wykonanych w inny sposób w miejsce robót zaniechanych, 3) wystąpienia konieczności wykonania robot
dodatkowych obejmujących zwiększenie zakresu ilościowego lub rzeczowego wykonywanych robót, jeśli ich nie
objęcie jest spowodowane błędem projektowym, który Wykonawca wykaże, a wykonanie tych robót jest
konieczne dla osiągnięcia celu realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/04/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

2017-04-13 14:56

