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Cedry Wielkie: Budowa hali sportowej w miejscowości Cedry Wielkie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: 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

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 Cedry Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul. M. Płażyńskiego  16, 83020   Cedry Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

586 836 164, e-mail magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, faks 586 836 166.

Adres strony internetowej (URL): www.cedry-wielkie.pl

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:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak

www.cedry-wielkie.pl

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

tak

www.cedry-wielkie.pl

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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.cedry-wielkie.pl
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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:

tak

Inny sposób:

osobiście, za pośrednictwem poczty kurierskiej lub poczty tradycyjnej

Adres:

Siedziba Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17 (sekretariat).

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: Budowa hali sportowej w miejscowości Cedry Wielkie

Numer referencyjny: ZP.271.9.2017

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 w niniejszym postępowaniu jest realizacja zadania pn.

„Budowa hali sportowej w miejscowości Cedry Wielkie”. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: 1)Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z

dokumentacją projektową dotyczącą budowy hali sportowej przy szkole w Cedrach Wielkich wraz z zapleczem sanitarnym i technicznym. Zamówienie obejmuje budowę jednopiętrowego budynku o

wysokości 13,5 m obejmującego następujące pomieszczenia: 1.1.Parter 0.20 przedsionek izolacyjny 12,08 m2 0.21 wc damskie 9,32 m2 0.22 przedsionek izolacyjny 8,91 m2 0.23 wc męskie 6,81 m2

0.24 sanitariat 3,84 m2 0.25 pokój trenera 8,29 m2 0.26 hol 7,31 m2 0.27 magazyn sprzętu 37,06 m2 0.28 magazyn sprzętu 36,97 m2 0.29 hol 7,31 m2 0.30 pom. Porządkowe 6,06 m2 0.31 pom.

Techniczne 38,70 m2 0.32 rehabilitacja 103,68 m2 0.33 hol 111,57 m2 0.34 szatnia 15,56 m2 0.35 przedsionek izolacyjny 7,83 m2 0.36 wc 1,37 m2 0.37 natryski 8,37 m2 0.38 szatnia 15,56 m2 0.39

przedsionek izolacyjny 7,06 m2 0.40 wc 1,37 m2 0.41 natryski 8,35 m2 0.42 natryski 8,35 m2 0.43 przedsionek izolacyjny 7,06 m2 0.44 wc 1,37 m2 0.45 natryski 8,37 m2 0.46 wc 1,37 m2 0.47

przedsionek izolacyjny 7,83 m2 0.48 szatnia 15,56 m2 0.49 szatnia 15,56 m2 0.50 klatka schodowa 51,61 m2 0.51 pomieszczenie porządkowe 3,85 m2 0.52 pokój lekarski 15,01 m2 0.53 szatnie

71,22 m2 0.54 pom. woźnego 8,57 m2 0.55 sanitariat dla osób niepełnosprawnych 6,38 m2 0.56 sala sportowa 979,44 m2 Powierzchnia użytkowa 1664,93 m2 1.2. Piętro 1.18 hol 133,64 m2 1.19

szatnia 21,93 m2 1.20 szatnia 16,49 m2 1.21 szatnia 16,49 m2 1.23 pomieszczenie techniczne 44,87 m2 1.24 świetlica 57,54 m2 1.25 klatka schodowa 56,03 m2 1.26 przedsionek izolacyjny 18,09

m2 1.27 wc męskie 16,54 m2 1.28 przedsionek izolacyjny 18,09 m2 1.29 wc damskie 16,59 m2 1.31 sala lekcyjna 41,03 m2 1.31a pomieszczenie porządkowe 4,29 m2 1.32 sala lekcyjna 41,04 m2

1.32a pom. porządkowe 4,29 m2 Powierzchnia użytkowa 506,95 m2 plus antresola – pomieszczenie 1.22 widownia 224,40 m2 Całkowita powierzchnia użytkowa budowy: 2171,88 m2 plus antresola -

widownia 224,40 m2 2.Charakterystyka zakresu budowy. Zamówienie obejmuje budowę hali sportowej wraz z przyległymi pomieszczeniami. Parter pomieszczenia od nr 0.20 do 0.56 i piętro od

pomieszczenia nr 1.18 do 1.32a. Budowa obiektu wiąże się także z zagospodarowaniem terenu umożliwiającym jego funkcjonowanie poprzez budowę: parkingu, ścieżek i chodników oraz wykonanie

zagospodarowania zieleni. Sala gimnastyczna objęta zamówieniem to sala pełnowymiarowa z boiskiem 20 x 40 m do piłki ręcznej, siatkówki oraz koszykówki. Orientacja boisk północ – południe. Do

sali mają prowadzić dwa wejścia, poprzez zaplecze z szatniami i natryskami. Zachodnia elewacja Sali ma być w pełni przeszklona, fasada o konstrukcji słupowo – ryglowej, z systemem żaluzji

zewnętrznych. Widownia ma być umieszczona na antresoli od strony wschodniej. Na parterze wzdłuż dłuższego boku Sali gimnastycznej, rozmieszczone będą magazyny na sprzęt sportowy,

pomieszczenie trenera oraz zespół sanitarny. We wschodniej części umiejscowione zostaną cztery zespoły szatni dla użytkowników Sali (każdy z własnym zapleczem sanitarnym), szatnie na odzież

wierzchnią, toaleta dla niepełnosprawnych oraz pokój lekarski. W południowo – wschodnim narożniku znajdować się będzie sala do rehabilitacji wraz z podręcznym magazynem na sprzęt sportowy

oraz pomieszczeniem pompy ciepła dostępne z zewnątrz. Na antresoli w sali gimnastycznej wzdłuż dłuższego boku będzie widownia na 248 osób. Sala ma być również wyposażona w rozsuwane

trybuny na 132 miejsca. Wejście z parteru na piętro oraz widownię będzie możliwe schodami wykonanymi w konstrukcji żelbetowej, stopnie z okładziny terazzo. Balustrada winna być wykonana ze

stali nierdzewnej, natomiast poręcz z drewna na konstrukcji stalowej. Sala sportowa o wymiarach wewnętrznych 22x44 m winna mieścić następujące boiska: a)boisko do badmintona o wymiarach
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13,4 x 6,10 m b)boisko do tenisa o wymiarach 10,97 x 23,78 m c)boisko do piłki siatkowej – boisko centralne o wymiarach 18 x 9 m d)boisko do piłki siatkowej – boisko treningowe o wymiarach 18 x

9 m e)boisko do piłki koszykowej o wymiarach 28 x 15 m f)boisko do piłki ręcznej / nożnej o wymiarach 20 x 40 m Sala ma być również wyposażona w jedną kotarę grodzącą, umożliwiającą podział

na dwie powierzchnie ćwiczebne. Wymiary kotary: 27 x 8 m. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i montaż następującego wyposażenia: 1.Boisko do koszykówki a)Kosz najazdowy,

wysięg 3,25 m, składany hydraulicznie manualnie, z regulacją wysokości, tablice ze szkła bezpiecznego 105 x 180 cm, obręcz uchylna, osłony tablic i konstrukcji, siatka, atest FIBA – 2 sztuki 2.Boisko

do siatkówki – boisko główne a)Słupki do siatkówki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości, certyfikat bezpieczeństwa „B” – 1 kpl b)Tuleja montażowa słupka aluminiowego –

2 sztuki c)Rama podłogowa z deklem – 2 sztuki d)Osłony słupków do siatkówki zapinane na rzepy, certyfikat bezpieczeństwa „B” – 1 kpl e)Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, obszyta z

czterech stron taśmą, certyfikat bezpieczeństwa „B” – 1 sztuka f)Wieszak na siatkę – 1 sztuka g)Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania,

certyfikat bezpieczeństwa „B” – 1 sztuka 3.Boisko do siatkówki – 3 boiska treningowe a)Słupki do siatkówki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości, certyfikat bezpieczeństwa

„B” – 2 kpl b)Tuleja montażowa słupka aluminiowego – 6 sztuk c)Rama podłogowa z deklem – 6 sztuk d)Osłony słupków do siatkówki zapinane na rzepy, certyfikat bezpieczeństwa „B” – 2 kpl

e)Siatka do siatkówki czarna z antenką, wzmocniona taśmą, certyfikat bezpieczeństwa „B” – 3 sztuki f)Wieszak na siatkę – 3 sztuki 4.Boisko do tenisa – boisko główne a)Słupki do tenisa aluminiowe

owalne z wewnętrznym naciągiem siatki, certyfikat bezpieczeństwa „B” – 1 para b)Tuleja słupka do tenisa – 2 sztuki c)Rama podłogowa z deklem – 2 sztuki d)Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego

z fartuchem, certyfikat bezpieczeństwa „B” – 1 sztuka e)Stanowisko sędziowskie do tenisa i badmintona, certyfikat bezpieczeństwa „B” – 1 sztuka 5.Boisko do badmintona a)Stojak do badmintona

przejezdny na kółkach z obciążnikiem, certyfikat bezpieczeństwa „B” – 1 para b)Siatka do badmintona biała, certyfikat bezpieczeństwa „B” – 1 sztuka 6.Boisko do piłki ręcznej – boisko główne

a)Bramki do piłki ręcznej aluminiowe (2,00 x 3,00) z łukami składanymi, mocowane do posadzki na talerzykach, demontowalne, certyfikat bezpieczeństwa „B” – 1 para b)Siatki do piłki ręcznej

turniejowe z piłkochwytem, grubość splotu siatki 4-5 mm, certyfikat bezpieczeństwa „B” – 1 para Ponadto do sali należy zakupić i zamontować: a)Drabinki gimnastyczne przyścienne 180x300 cm

podwójne posiadające certyfikat bezpieczeństwa „B” – 6 sztuk b)Siatki ochronne na ściany szczytowe, wymiary 27x8 m – 2 sztuki, oczka 100x100 mm, grubość splotu 2-3 mm, posiadający certyfikat

bezpieczeństwa „B” c)Siatki ochronne na okna, wymiary 5 x 45 m – 1 sztuka, oczka 40x40 mm, grubość splotu 2-3 mm, posiadająca certyfikat bezpieczeństwa „B” d)Drążek gimnastyczny

wolnostojący, bez odciągowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm, certyfikat bezpieczeństwa „B” e)Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną. f)Ścianka wspinaczkowa (5000 x 9000 mm) - 1

komplet. Salę do rehabilitacji należy wyposażyć w: a)podwójne drabinki gimnastyczne przyścienne 180 x 300 cm posiadające certyfikat bezpieczeństwa „B” – 3 sztuki b)lustra gładkie przyścienne z

podwójną poręczą przyścienną na metalowych wspornikach – 3 pary W ramach zamówienia należy również dostarczyć i zamontować wyposażenie do szatni w postaci ławek i wieszaków. Ponadto w

celu prawidłowego funkcjonowania obiektu sportowego należy również dostarczyć: a)wózek na piłki zamykany H=100 cm, L i B – 70 cm, certyfikat bezpieczeństwa ‘B” – 2 sztuki b)stojak na piłki

przejezdny L=140 cm, H=140 cm, B=40 cm, certyfikat bezpieczeństwa „B” c)stojak na piłki przejezdny L=140 cm, H=140 cm, B=40 cm, certyfikat bezpieczeństwa „B” d)wózek na materace, L=200

cm, B = 100 cm, Qmax=250 kg, certyfikat bezpieczeństwa „B” e)wieszak na siatkę (do siatkówki, tenisa, badmintona) – 2 szt. f)uchwyt magazynowy na słupki do siatkówki – 1 kpl na parę słupków

g)Uchwyt magazynowy na słupki do tenisa (1 kpl na parę słupków) h)Uchwyt magazynowy na słupki do badmintona (1 kpl na parę słupków) i)Wózek do transportu bramek (1wózek) W centralnym

punkcie fasady szklanej należy zamontować tablicę wyników. Salę należy również wyposażyć w profesjonalny system nagłośnienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie: a)instalacji

elektrycznej, b)Instalacji odgromowej, c)instalacji oświetlenia, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z osprzętem. d)Instalacji teletechnicznych, e)Sieci strukturalnej z osprzętem, systemu

monitoringu kamerami i systemu alarmu. f)Instalacji systemu paneli fotowoltaicznych wraz ze automatycznym sterowaniem. g)Instalacji maszynowni pomp ciepła z dolnymi źródłami pomp ciepłą,

montaż centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej. h)Instalacji systemu wodociągowego z armaturą wraz z systemem hydrantów ppoż. i)Instalacji kanalizacji sanitarnej z węzłami

sanitarnymi wyposażonymi w armaturę z uwzględnieniem armatury dla niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie systemu wentylacji obiektu. W ramach zamówienia

należy przebudować przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do potrzeb nowego obiektu. Obiekt ma funkcjonować samodzielnie do momentu rozbudowy centralnej część szkoły. Wszelkie

instalacje przewidywane w obiekcie należy wykonać tak by przy kolejnej fazie budowy była możliwość ich zachowania i dalszej rozbudowy. Do momentu realizacji dalszej rozbudowy główne wejście

do obiektu będzie stanowić wejście do hali sportowej. Należy przewidzieć konieczność bezpiecznej komunikacji. Ściana na osi 12 oddziela 1 etap budowy od drugiego. W ścianie występują przejścia i

otwory okienne między pomieszczeniami. Ściana docelowo jest ścianą wewnętrzną, jednak w aktualnym zakresie realizacji należy wykonać ją jako ścianę zewnętrzną. Wszystkie otwory okienne i

drzwiowe należy wykonać zgodnie z projektem (należy wstawić nadproża), a następnie zamknąć poprzez zamurowanie bloczkami gazobetonowymi grubości 24cm. Budynek ma zostać ocieplony oraz

należy wykonać elewację. Układ warstw dla ściany na osi 12 - 1cm tynk wewnętrzny cem. – wap. - 24cm gazobeton - 12cm styropian - wykończenie zewn. - tynk cienkowarstwowy. 2) Wykonania

dokumentacji technicznej powykonawczej - po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia zostanie opracowany i przekazany zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej

opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyższa niż AutoCad 2013, pliki tekstowe – Word lub Open Office oraz/lub w formacie PDF.

3)Roboty ogólnobudowlane powinny być prowadzone pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branży. W szczególności Zamawiający oczekuje udziału

w realizacji przedmiotu zamówienia kierownika z uprawnieniami w zakresie prac sanitarnych. 4)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty: a)Projekt budowlano-wykonawczy

branża architektoniczna - stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ; b)Projekt budowlano-wykonawczy branża architektoniczna – wyposażenie stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ; c)Projekt budowlano-

wykonawczy branża architektoniczna- aranżacja wnętrz - stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ ; d)Projekt budowlano-wykonawczy branża konstrukcyjna - stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ;

e)Projekt budowlano-wykonawczy branża elektryczna - stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ; f)Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna - stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ ; g)Zestawienie

wyposażenia - stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ; h)Projekt prac geologicznych - stanowiący załącznik nr 15 do SIWZ i)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiący załącznik nr

16 do SIWZ 5)W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne.

Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do

opisanego w specyfikacji czy przedmiarze jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie

nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na

składającym ofertę. 6)Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów

za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania zgodnie z technologią robót określonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z

Panem Krzysztofem Dziaduszewskim pod nr telefonu 58 692 20 39. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie skutkować będzie konsekwencjami w postaci

wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty. 7)Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane

okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 8)Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie

wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 9)Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób

zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290. z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa

odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż. 10)Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a4ca30c8-4aaa-4c40-9def-...

3 z 10 2017-03-29 10:54



wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową. 11)Wszystkie materiały budowlane muszą

spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. 12)Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem

wymaganych dokumentów. 13)Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”. 14)Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być

wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 15)Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu

odbioru końcowego. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w XIV niniejszej SIWZ. 16)Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i

badania. 17)Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16

kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 935) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 18)Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w

szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady, - w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6, - stosować technologie ograniczające pylenie

przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 19) Prace będą wykonywane przy obiekcie użytkowanym i czynnym tj. przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. Wykonawca zobowiązany jest do

zorganizowania placu budowy oraz prowadzenia prac w sposób nie zagrażający osobom korzystającym z w/w obiektu oraz umożliwiającym jego prawidłowe funkcjonowanie. 20) Plac budowy będzie

przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 21) Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy PZP – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

1)sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a)najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny

zanonimizowany Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie

wykonywać w ramach umowy o pracę, która stanowić będzie załącznik do umowy. b)roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. c)Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący

przedmiot umowy, wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks

pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). d)W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu – może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę. 2)uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli

spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a)W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez

Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności w

Wykazem Pracowników, o którym mowa w pkt 1 lit a powyżej. b)Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne

posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie

osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do

wykonywania prac. c)Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów

Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z

wykazem osób o którym mowa w pkt III ust 22 ppkt. 1 SIWZ. d)rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a)roboty budowlane; b)roboty ziemne; c)wykonanie fundamentów; d)prace konstrukcyjne; e)montaż

stolarki okiennej i drzwiowej; f)tynkowanie; g)prace malarskie; h)prace elewacyjne; i)prace związane z wykonaniem placu i parkingu; j)montaż wyposażenia; k)roboty elektryczne; l)roboty sanitarne.

2) Ponadto, Zamawiający informuje: 1.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której

mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu. 2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert

częściowych. 3.Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9, 45300000-0, 45320000-6, 45330000-0, 37400000-2, 39290000-1

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: 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 udzielenie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu rozbudowy Szkoły w Cedrach Wielkich o dodatkowe klasy lekcyjne, nową bibliotekę gminną z zapleczami, zgodnie z

dokumentacją projektową. Zakres tego zamówienia jest określony w załącznikach 18, 19, 20, 21, 22 i 23 do SIWZ.

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: 31/10/2018

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą wymienione zostały w projekcie umowy,

stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 2.Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 3.W

przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na
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PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 4.Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego,

których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP. 5.Zamawiający zastrzega, iż płatność za

fakturę końcową, o której mowa w § 4 ust. 5 wzoru umowy może nastąpić na koniec I kwartału 2019 roku. Powyższe wynika z harmonogramu otrzymywania przez Gminę Cedry Wielkie transz

dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 6.Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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: Za Wykonawcę znajdującego się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna takiego, który wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność

kredytową w wysokości minimum 5 000 000,00 zł brutto oraz że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj.

roboty budowlane, na kwotę minimalną 5 000 000 zł brutto.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył następujące rodzaje inwestycji: a)jedną robotę budowlaną polegającą na budowie hali sportowej o kubaturze nie mniejszej niż 10

000 m3 i wartości nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł brutto b)jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji i uruchomienia maszynowni ogrzewania pomp ciepła z wykonaniem

dolnych źródeł o mocy co najmniej 300 KW. 2.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami: a.Kierownik

Budowy - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert pełnił funkcję Kierownika Budowy przy realizacji zakończonej inwestycji budowlanej o łącznej wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN brutto, b.Kierownik Robót

Sanitarnych – minimalna liczba osób: 1; kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika robót instalacyjno-sanitarnych na zakończonej inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

c.Kierownik Robót elektrycznych - minimalna liczba osób: 1; kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił

funkcję Kierownika robót elektrycznych przy realizacji zakończonej inwestycji budowlanej o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto, Do pełnego wykonania przedmiotu

zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla

każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.

U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 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 nie

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

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 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:

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego,

złoży następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 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:
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Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu,w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie

Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a)W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. b SIWZ – W celu oceny spełnienia ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z

ofertą informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc

przed upływem terminu składania ofert, oraz dokumentów potwierdzających, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę minimalną 5 000 000 zł. b)Wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie

ostatnich pięciu 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 – według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. c)W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c) niniejszej SIWZ – wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami – wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga dokumentów na potwierdzenie 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)

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3: 1)lit. a - składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o których mowa w

pkt. 18 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 18, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. W

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji

dotyczących tego dokumentu.

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.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w

pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach

ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy

Zamawiającego: BS w Pruszczu Gdańskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 5.Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby

znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Gminę Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego

16, 83-020 Cedry Wielkie. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty.

7.Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 8 i 9 8.Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego,

wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b.nie wniesie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, c.zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, pełnomocnictw,

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.Wadium musi

zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11.Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46

ustawy PZP.

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
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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  

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):

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

Gwarancja 40
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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

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

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 zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: I.Zmiana terminu
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wykonania umowy jest dopuszczalna: a)w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o: •zmianie rodzajów materiałów budowlanych, •rezygnacji z wykonania niektórych robót, b)w przypadku

wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, c)w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych a zakres tych robót ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, d)z

powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie,

zamieszki, działań wroga, sabotażu, inwazji, ograniczeń wynikających z kwarantanny, strajków, lock - outów, działań władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej

powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich

drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. e)W przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie przez prawo terminów wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. Okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub

nieumyślnej wykonawcy i o ile opóźnieniom tym wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością. f)w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie

robót, g)w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót,

h)konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia, i)przestojów i

opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, j)w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania

należytej staranności, k)na skutek konieczności częściowego oddania do użytku przedmiotu zamówienia l)w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zamówienia w sytuacji, gdy

Zamawiający chwilowo nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy. m)Ze względu na brak możliwości wydania wykonawcy pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego

wykonania przedmiotu umowy. II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy a)w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę. b)w przypadku

wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS za rok poprzedni w stosunku do roku w którym była świadczona usługa. Pierwsza waloryzacja może nastąpić

w roku 2018. Ceny mogą być waloryzowane nie częściej niż raz na 12 miesięcy. c)w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm.); d)w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne e)Jeżeli zmiany o których mowa w pkt. II ust. b-c będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę

zamówienia publicznego, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. f)w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót

zaniechanych”). Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 1)w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w

harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 2)w przypadku

odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia

przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej

wartości przedmiotu umowy. 3)W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie

kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. III. Inne

zmiany a)w zakresie zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru na osobę o równoważnych uprawnieniach, jak określone w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę,

b)zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, c)wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, d)zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

e)zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez zamawiającego f)wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii

wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. g)Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca jeżeli: 1)umowa zostanie zawarta

na podstawie postanowień umownych; 2)Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 3)nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

4)Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców. 2.Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną umowy (np.

zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 3.Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowiązania

dla Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy. 4.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 4 mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod

rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 13/04/2017, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a4ca30c8-4aaa-4c40-9def-...

9 z 10 2017-03-29 10:54



zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a4ca30c8-4aaa-4c40-9def-...
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