
"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna: Przebudowa części pomieszczeń parteru Szpitala

Uzdrowiskowego „Eskulap”-adaptacja pomieszczeń po byłej kuchni szpitalnej, na potrzeby

zakładu przyrodoleczniczego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych wod. kan., c.o.,

elektrycznej i wentylacyjnej w Rymanowie-Zdroju- znak sprawy DI-09/18.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Przebudowa i modernizacja zakładów przyrodoleczniczych w Szpitalach Uzdrowiskowych Zimowit i

Eskulap oraz Sanatorium Uzdrowiskowego Opatrznosc zlokalizowanych na obszarze Rymanowa-Zdroju,

współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej VI. Spójnosc przestrzenna i społeczna, działanie 6.1,

Rozwój potencjału endogenicznego regionu, RPO WP 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 %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

Ogłoszenie nr 663964-N-2018 z dnia 2018-12-21 r.
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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: "Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny

87205900000, ul. ul. Zdrojowa 48 , 38481 Rymanów-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.

013 4357401, 4357765, e-mail biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl, faks 134 357 475.

Adres strony internetowej (URL): http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/

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: Inny (proszę określić):

Spółka Akcyjna

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):
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I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-roboty-budowlane/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-roboty-budowlane/

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:

ppoprzez operatora pocztowego, kuriera lub osobiście

Adres:

Uzdrowisko Rymanów S.A., ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój, Sekretariat Zarządu Spółki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
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które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części pomieszczeń parteru

Szpitala Uzdrowiskowego „Eskulap”-adaptacja pomieszczeń po byłej kuchni szpitalnej, na potrzeby

zakładu przyrodoleczniczego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych wod. kan., c.o., elektrycznej

i wentylacyjnej w Rymanowie-Zdroju- znak sprawy DI-09/18.

Numer referencyjny: DI-09/18

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:

wszystkich części

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

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

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest adaptację pomieszczeń po byłej kuchni szpitalnej na
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potrzeby Zakładu Przyrodoleczniczego; zabiegi borowinowe oraz hydromasaże, wraz z niezbędną

infrastrukturą. Planuje się również zaadaptowanie innych pomieszczeń zaplecza kuchennego na

szatnię i sanitariaty dla personelu. Przebudowa obejmuje: zmianę układu komunikacyjnego −

połączenie korytarza z głównym hallem szpitala. Roboty wewnątrz budynku obejmują: zamurowanie

oraz wykonanie otworów drzwiowych z nadprożami, wykonanie nowej podłogi na gruncie w

planowanym pomieszczeniu szatni i toalet dla personelu, wymurowanie ścian wewnętrznych,

wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, malowanie ścian, ułożenie płytek ceramicznych na

ścianach toalet i zaplecza kuchennego, wykonanie posadzek, montaż urządzeń sanitarnych i

kuchennych, montaż drzwi, montaż windy gastronomicznej, wykonanie renowacji istniejącego

systemu wentylacji mechanicznej. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji

budowlanej stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45310000-3

45330000-9

45400000-1

42416100-6

45443000-4

44220000-8

39715210-2

45262700-8

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)
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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: 2019-07-10

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-07-10

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:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada zdolność

kredytową w wysokości nie niższej niż 300 000,00 złotych. W celu potwierdzenia warunków

udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda

dostarczenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy - w tym okresie wykonaniem należycie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej

wielobranżowy remont lub rozbudowę lub przebudowę obiektu kubaturowego z wyłączeniem hal:

produkcyjnych, sportowych, wystawienniczych i handlowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą o

wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto Uwaga: • Przez robotę budowlaną rozumie się

robotę realizowaną w ramach jednej zawartej przez Wykonawcę umowy. • Jeżeli wartość zostanie

podana w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty

ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym w

Biuletynie Zamówień Publicznych. • Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w

istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290). • Przebudowa - należy przez to rozumieć

wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych

lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów,

jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w

przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie

niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

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:

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 7 ustawy Pzp)

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

1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu

Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenia właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego; 4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż przed terminem 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 7, 8 uPzp;
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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:

Wykaz robót budowlanych (stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ) 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, potwierdzający wykonanie

należycie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej wielobranżowy remont lub

rozbudowę lub przebudowę obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 500

000,00 zł brutto (słownie pięćset tysięcy złotych 00/100) wraz dowodami określającymi, że roboty

budowlane ujęte w wykazie robót 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.

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

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium powinno być wniesione przed upływem

terminu składania ofert, tj. do dnia 8.01.2019 r. do godz. 9:00. Niewniesienie wadium w tym
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terminie powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 3. Wadium ustala się w wysokości

20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 4. Dowód wniesienia wadium należy

dołączyć do oferty. 5. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 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:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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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) Nie

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:
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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 90,00

Termin płatności 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 zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=22010...

13 z 17 2018-12-21, 13:37



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej

jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki tych zmian w ust. 2

– 6 niniejszego paragrafu Umowy. 2. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii

wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub

równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej

staranności. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie

niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami i

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę

wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac

oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany

okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający

dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2

ust. 1 Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas

konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu

wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 3. W przypadku działania siły wyższej

pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i

niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w

szczególności takie jak: a) wojny, działania wojenne, inwazje, b) terroryzm, rewolucje powstania,
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rozruchy, c) zanieczyszczenie i inne niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z

wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, d) działania

sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, e) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub

też spory, które są częścią ogólnokrajowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie

mogła zapobiec – Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w

takim zakresie, aby po ustaniu siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób

prawidłowy oraz jeżeli wskutek działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, Zamawiający dopuszcza

zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust.1 Umowy, poprzez

przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 4. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o której

mowa w ust. 2 i 3 powyżej, będzie uwarunkowana dodatkowo doręczeniem Zamawiającemu przez

Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni od

dnia, w którym Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego

zdarzenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, pisemnego zawiadomienia, informującego o

wystąpieniu zdarzenia. W takiej sytuacji Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przyjęcia do

wiadomości wystąpienia określonego zdarzenia, określi możliwy termin zakończenia przedmiotu

umowy, zawierający szczegółowe uzasadnienie. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie może

być dłuższe niż to uzasadnia przyczyna jego wydłużenia. 5. Strony przewidują możliwość dokonania

zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty w sytuacji, gdy: 1) Zachodzi konieczność

wykonania robót zamiennych, tj. zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych

spowodowanych między innymi koniecznością dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy

technicznej i uzyskania celu umowy, zmianą regulacji prawnych, przepisów resortowych, możliwością

zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub

technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń

wyszczególnionych w dokumentacji. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie podpisany przez

przedstawicieli Stron, inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektora nadzoru inwestorskiego we

właściwej specjalności (branży) i projektanta sprawującego nadzór autorski i zatwierdzony przez

Zamawiającego „Protokół konieczności wykonania robót zamiennych” z załączonym kosztorysem

robót zamiennych i uzasadnieniem. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, sprzęt, koszty

ogólne, koszty zakupu oraz zysk będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, natomiast wartość

materiałów występujących w kosztorysach może być przyjęta z w/w wyceny lub ustalona w wyniku

przeprowadzonych negocjacji, jednak wartość ta nie może być wyższa niż w kosztorysach. Wartości

materiałów i sprzętu nie występujące w w/w kalkulacji będą rozliczane na poziomie nie wyższym od

średnich cen Sekocenbud z poprzedniego kwartału licząc od daty podpisania „Protokołu konieczności

wykonania robót zamiennych” lub na poziomie nie wyższym od średnich cen rynkowych (wycena
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własna) zakupu dla materiałów nie występujących w cenniku Sekocenbud z zastosowaniem

współczynnika, wynikającego z proporcji wartości złożonej oferty na etapie procedury przetargowej

do wartości, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia; 2) zachodzi

konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie, w tym w sytuacji określonej ust. 5 pkt 1

niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie

kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o

którym mowa w § 8 ust. 1 będzie podpisany przez przedstawicieli Stron, inspektora nadzoru

inwestorskiego, inspektora nadzoru inwestorskiego we właściwej specjalności (branży) i projektanta

sprawującego nadzór autorski i zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokół robót

niewykonanych” z załączonym kosztorysem robót niewykonanych, z uwzględnieniem podatku VAT

wraz z uzasadnieniem; 3) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w

sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót

objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

wynagrodzenia, określonego w § 8 ust.1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże

wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze

nie wykonano. 4) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego

wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione

łącznie warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 6. Zmiany i uzupełnienia umowy, o

których mowa w ust. 2, 3 i 5 zostaną dokonane na podstawie protokołów, zawierających uzasadnienie

zmian i uzupełnień, podpisanych przez przedstawicieli Stron, inspektora nadzoru inwestorskiego,

inspektora nadzoru inwestorskiego we właściwej specjalności (branży) i projektanta sprawującego

nadzór autorski i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz wymagają aneksu do niniejszej umowy w

formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli

obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest

konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 7. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie

stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-

organizacyjną umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) osób pełniących funkcję

inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, 5) harmonogramu rzeczowego, o ile

zmiany te nie mają wpływu na dotrzymanie terminów wskazanych w umowie, W/w zmiany wymagają

każdorazowo pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron.

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: 2019-01-08, godzina: 09:00,

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

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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