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Ogłoszenie nr 558218-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.

Gmina Łask: Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji budynku przy Pl. 11 Listopada 1 wraz z
wykonaniem dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Łasku oraz
modernizacji podwórka zawartego pomiędzy budynkami przyległymi w ramach zadania
inwestycyjnego pn.; „Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku wraz z
zagospodarowaniem przyległego terenu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

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

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
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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: Gmina Łask, krajowy numer identyfikacyjny 73093451300000, ul. ul.
Warszawska 14 , 98-100 Łask, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 768 300, e-mail um@lask.pl, faks
436 768 388.
Adres strony internetowej (URL): www.lask.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:

2019-06-07, 12:37

3 z 18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b29ff002...

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://www.lask.pl/archwum/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://www.lask.pl/archiwum/przetargi

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

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

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Oświadczenia i dokumenty składane jako część lub uzupełnienie oferty przekazywane są w formie
pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
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Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100 Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji
budynku przy Pl. 11 Listopada 1 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla budynku przy ul.
Warszawskiej 2 w Łasku oraz modernizacji podwórka zawartego pomiędzy budynkami przyległymi w
ramach zadania inwestycyjnego pn.; „Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”
Numer referencyjny: RO.271.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

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

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

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia
inwestycyjnego: Rewitalizacja budynku przy Pl. 11 Listopada 1 oraz w formule „zaprojektuj” dla budynku
przy ul. Warszawskiej 2 w Łasku oraz modernizacji podwórka zawartego pomiędzy budynkami
przyległymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.; „Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11
Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” na który składają się zadania: a)
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego
decyzji administracyjnej/-ych uprawniającej/-ych do podjęcia robót budowlanych dla budynku przy Pl. 11
Listopada 1, budynku przy ul. Warszawskiej 2 oraz modernizacji podwórka zawartego pomiędzy
budynkami przyległymi. b) Wykonanie robót budowlanych i oddanie Zamawiającemu wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku. c) Uwaga ! : Wykonanie
robót budowlanych dla modernizacji podwórka zawartego pomiędzy budynkami przyległymi ujęte w
Programie Funkcjonalno – Użytkowym nie wchodzi w zakres robót, natomiast wchodzi w zakres prac
projektowych. W uzgodnieniu z Zamawiającym należy odtworzyć płytę pamiątkową, która widnieje na
elewacji frontowej budynku oraz uwzględnić przebudowę infrastruktury technicznej istniejącej na
elewacjach zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. W ramach prac dokonać rozbiórki obiektu
gospodarczego przylegającego do elewacji od strony podwórka. 2. Przedmiotem zamówienia jest
realizacja przez Wykonawcę całości inwestycji. Przedsięwzięcie obejmuje koszty wykonania wszystkich
niezbędnych usług, robót i prac: projektowych, architektonicznych, technicznych i inżynieryjnych, od
momentu zlecenia wykonania dokumentacji projektowej poprzez uzyskanie na jej podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowę, przeprowadzenie wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych i
wykończeniowych budynku w zakresie określonym w SIWZ, końcowe sprzątanie i uruchomienie. W
zakres zadań Wykonawcy wchodzi także sprawowanie nadzoru autorskiego. 3. Przedmiot zamówienia
podzielony jest na dwa etapy: a) Etap I obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o
sporządzony Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budynku przy pl. 11 Listopada 1 w Łasku, budynku
przy ulicy Warszawskiej 2 w Łasku, modernizacji podwórka zawartego pomiędzy budynkami
przyległymi. Za pisemną zgodą Zamawiającego dopuszcza się wniesienie zmian rozwiązań technicznych,
technologicznych lub funkcjonalnych w stosunku do pierwotnych założeń Programu Funkcjonalno –
Użytkowego pod warunkiem, że zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność zmian
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spowodowana będzie spełnieniem warunków nałożonych przez instytucje zewnętrzne np. Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Etap I obejmuje swym zakresem rzeczowym: 1. Projekt zagospodarowania
terenu – szt. 4 2. Projekt architektoniczny – szt. 4 3. Projekt konstrukcyjny – szt. 4 4. Projekt instalacji
wodno – kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją – szt. 4 5. Projekt instalacji centralnego
ogrzewania – szt. 4 6. Projekt wentylacji mechanicznej – szt. 4 7. Projekt instalacji elektrycznych – szt. 4
8. Projekt instalacji teletechnicznych – szt. 4 9. Projekt kolorystyki elewacji – szt. 4 10. Projekty
wykonawcze w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlano-montażowo-instalacyjnych z
akceptacją rzeczoznawców – szt. 4 11. Projekt aranżacji z wyposażeniem i kolorystyką – szt. 4 12.
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (2 egz.) 13. Kosztorysy (2 komplety) 14. Projekt
organizacji ruchu na czas budowy – 2 egzemplarze (w razie konieczności sporządzenia) 15. Inne
opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania ostatecznych decyzji
administracyjnych uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych 16. Wersję elektroniczną
dokumentacji w formacie .pdf oraz w formacie pozwalającym na jej edycję (rysunki w formacie .dwg,
opisy w formacie .doc, kosztorysy w formacie .ath), wersja elektroniczna musi ściśle odpowiadać wersji
papierowej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania na rzecz Zamawiającego (na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa) wszelkich właściwych opinii, warunków, uzgodnień (np. z wojewódzkim
konserwatorem zabytków, z gestorami sieci wod-kan, sieci energetycznych itp.), pozwoleń, decyzji
administracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i wykonania umowy i poniesienie
kosztów ich uzyskania, wykonania wszelkich niezbędnych ekspertyz i koncepcji (jeśli zajdzie
konieczność ich wykonania), wykonania dodatkowych badań geotechnicznych gruntu (jeżeli zajdzie taka
konieczność). b) Etap II obejmuje wykonanie robót budowlanych i montażowych dla budynku przy Pl. 11
Listopada 1: 1. Pogłębienie piwnic 2. Roboty izolacyjne 3. Remont parteru 4. Remont piętra 5.
Zbudowanie nowego stropu nad piętrem 6. Wymiana więźby dachowej i pokrycie dachu 7. Wprowadzenie
nowych elementów komunikacji pionowej 8. Remont elewacji 9. Roboty instalacyjne 10. Roboty
wykończeniowe 11. Inne niezbędne roboty, które określi opracowana przez Wykonawcę dokumentacja
projektowa. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy
stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ użyte
są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a
następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu
zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Wszystkie wbudowane materiały i
wyroby muszą posiadać niezbędne dopuszczenia wymagane Prawem Budowlanym. 7. Wymagania dla
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Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 7.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej
czynności w trakcie realizacji umowy, o ile nie będą one wykonywane przez daną osobę w ramach
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej:

wykonanie robót budowlanych i montażowych –

roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty murowe, roboty stropowe, roboty ciesielskie, roboty
dekarskie, roboty ociepleniowe, roboty instalacyjne, roboty wykończeniowe 7.2 Wykonawca zobowiązany
jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 7.3 W trakcie
realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1. czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania

świadczenia. 7.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1. czynności w trakcie realizacji
zamówienia:

wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem wykonawcy lub

podwykonawcy, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania. 7.5 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia

2019-06-07, 12:37

8 z 18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b29ff002...

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1. czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1. czynności.
7.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45262690-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71220000-6
71320000-7
71248000-8
45110000-1
45111000-8
45223500-1
45261210-9
45262500-6
45453100-8
45421152-4
45321000-3
45320000-6
45421000-4
45421130-4
45421146-9
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45430000-0
45262321-7
45442100-8
45310000-3
45331000-6
45332000-3
45330000-9
45233222-1
45112710-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-10
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II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: Etap I - 20.12.2019 r., Etap II 10.12.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy: 1.1.
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, tj. zakończyli, co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na przebudowie/remoncie budynku o wartości wykonanych robót brutto min. 1
000 000,00 zł każda, z zastrzeżeniem, że w przypadku oferty składanej przez podmioty, o których
mowa w art. 23 ustawy, oraz w przypadku oferty, w której Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu
trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy, co najmniej jeden podmiot musi wykazać się
doświadczeniem wymaganym w niniejszym podpunkcie; Jeżeli wartość tych robót będzie w walucie
innej niż złoty, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia wg średniego kursu NBP z dnia, w którym
roboty zostały ukończone. 1.2. dysponują lub będą dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych
funkcji. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i powinien posiadać odpowiednie
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uprawnienia budowalne określone przepisami Prawa budowlanego i powinien posiadać odbytą co
najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 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 4 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, 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
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OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

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)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zasady wnoszenia wadium 1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed
upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł. 1.2. Wadium może być
wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 1.3. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288
1111 0000 2807 7394. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium,
które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 1.4.
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
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w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z
formularzem ofertowym). 1.5. Z treści wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wynikać, że zabezpiecza ono
ofertę składaną wspólnie. 1.6. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia
wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
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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 złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

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

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

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

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji 40,00

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

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

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

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

Wstępny harmonogram postępowania:

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

Informacje dodatkowe:

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

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

Informacje dodatkowe:

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

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie
podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz
dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z Wykonawcą
wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym
istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-24, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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