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Ogłoszenie nr 618600-N-2019 z dnia 2019-11-05 r.

Gmina Łęknica: Rewitalizacja budynku przemysłowego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 18 w
Łęknicy
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
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 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
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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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 Łęknica, krajowy numer identyfikacyjny 97077052800000, ul.
Żurawska 1 , 68-208 Łęknica, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 624 700, e-mail
m.perczynski@umleknica.pl, faks 683 624 701.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.umleknica.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:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
http://bip.umleknica.pl/

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:
Pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja budynku przemysłowego przy
ul. Tadeusza Kościuszki nr 18 w Łęknicy
Numer referencyjny: RGN.271.45.2019
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:

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) W zakresie formy architektonicznej i funkcji obiektu budowlanego przewiduje się w
szczególności następujący zakres robót: a) Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się
przy ul. T. Kościuszki nr 18 w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum
kulturalno-edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. b) W obiekcie przewiduje
się pomieszczenia biurowe, edukacyjne – pracownia plastyczna i sala multimedialno-ekspozycyjna,
kawiarnię z zapleczem gospodarczo-socjalnym, pomieszczenia techniczne oraz toalety. c) Podstawowe
wielkości obiektu: - powierzchnia zabudowy: 470,48 m2, - powierzchnia całkowita: 940,95 m2, powierzchnia użytkowa: 786,27 m2, - kubatura: 3294,42 m3, - długość maksymalna - na osi wschód
zachód: 45,93 m, - szerokość maksymalna na osi północ południe: 18,74 m, - wysokość: 8,78 m, - ilość
kondygnacji: 2. d) Opis robót: - Przebudowa i remont budynku istniejącego, dwukondygnacyjnego, od
strony ul. Kościuszki częściowo zagłębionego w ziemi, niepodpiwniczonego, o bryle zróżnicowanej na
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dwa segmenty – budynek z dachem mansardowym i rampa zabudowana z dachem płaskim. - Przy
wykonaniu robót utrzymuje się w pełni ukształtowanie przestrzenne obiektu, zabudowę rampy
przebudowuje się utrzymując obrys w rzucie, w niewielkim stopniu zwiększając wysokość
harmonizując ją z segmentem przyległym. Utrzymuje się w pełni charakter przemysłowy obiektu przez
zachowanie elewacji ceglanej i zastosowanie industrialnych elementów wystroju elewacji – stalowe
schody, pochylnie i balustrady oraz wykończenie fasady przebudowywanej rampy z betonu
architektonicznego. - Funkcja zostaje zmieniona z gospodarczo-technicznej na biurowoedukacyjnokulturalną. 2) W zakresie zagospodarowania terenu zakres robót obejmuje w szczególności:
a) Projektuje się nadbudowę, przebudowę i remont budynku z dojazdem gospodarczym na działce
207/5, budowę schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych na działce 251/10,
miejsca parkingowe na działce 284, rekreacyjny ogród naukowy z czterematerenowymi urządzeniami
edukacyjnymi na terenie zielonym i czterema tablicami informacyjnymi, na działce 207/1. b) Dojazd
gospodarczy oraz placyk gospodarczy na tyłach obiektu – kostka betonowa niefazowana na
podbudowie. c) Chodnik dojścia pieszego od strony ul. T. Kościuszki oraz od ścieżki turystycznej
(dojście do wejścia głównego, oraz na taras kawiarni) – kostka granitowa na podsypce
cementowopiaskowej. d) Stanowiska parkingowe na działce 284 – kostka betonowa na podbudowie. e)
Ścieżki parkowe na terenie ogrodu naukowego – ścieżki z kruszywa mineralnego, dwuwarstwowe. f)
Przewiduje się realizację przyłącza kanalizacji sanitarnej na działkach 207/1 i 207/4, przyłącze
kanalizacji deszczowej na działkach 207/4 i 210, przyłącze wodociągowe na działce 251/10 oraz
instalacje zewnętrznego uzbrojenia terenu. g) Wykorzystuje się istniejące przyłącze instalacji
energetycznej ze złączem w skrzynce przyłączowej w ścianie zewnętrznej budynku od strony u. T.
Kościuszki. Przewiduje się realizację zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na terenie ogrodu
naukowego, oraz oświetlenie zewnętrzne mocowane na elewacji obiektu. h) Ogrodzenie terenu ogrodu
naukowego – długość ok 152 m, na podmurówce betonowej, wysokość 1.6m, systemowe, z bramą
wjazdową na granicy działek 207/4 oraz 207/5. Wymiana bramy wjazdowej z ul. T. Kościuszki na
działkę 207/4. Furtka dla ruchu pieszego na granicy działki 207/1 oraz 207/4, szerokość 110cm. i) Na
terenie ogrodu naukowego przewiduje się regulację zieleni wysokiej, poprzez usunięcie starych drzew
ikrzewów owocowych, pozostała zieleń wysoka zostaje w pełni zachowana. Ponadto przewiduje się
nasadzenie krzewów izolujących optycznie i akustycznie wzdłuż ogrodzenia ogrodu naukowego. Poza
ogrodem naukowym w obszarze opracowania nie przewiduje się żadnych wycinek drzew i krzewów. j)
W zakres robót wchodzi dostawa i montaż czterech urządzeń ogrodu naukowego: - 01 HEKSAGON –
urządzenie w formie graniastosłupa o podstawie sześciokąta (4 ściany wypełnione dwustronnie
urządzeniami oraz 2 przejścia (2 koła optyczne, 2 krzywe zwierciadła, dwustronna zabawa „kogo
widzisz?”, 2 tablice z zagadkami optycznymi; - 02 POWIETRZNA ARMATA - konstrukcja
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stalowa(wymiary około 200x200x130 cm), malowanie proszkowe na podkładzie antykorozyjnym.
Doświadczenie polegające na uderzaniu dłonią w gumową membranę, podmuch powietrza porusza
metalowe blaszki na stojaku ustawione przed armatą, - 03 FIGURY LISSAJOUS - konstrukcja stalowa
(wymiary około 150x150x200 cm), malowanie proszkowe na podkładzie antykorozyjnym. Urządzenie
opiera się na zaczerpniętej z fizyki teorii krzywych Lissajous. Figury rysuje piasek wsypany do tuby, 04 GŁUCHY TELEFON - konstrukcja stalowa (wymiary zgodnie z zagospodarowaniem terenu –
długość około 8m). Za pomocą urządzenia mogą porozumiewać się na odległość dwie osoby –
mówienie i słuchanie dzięki tubom połączonym rurą. k) Zestawienie powierzchni - powierzchnia
zabudowy: 470,48 m2 - powierzchnia dróg i parkingów: 423,00 m2 - powierzchnia chodników: 100,40
m2 - powierzchnia ścieżek parkowych: 426,60 m2 - RAZEM: 1420,48 m2 3) W zakresie instalacji
sanitarnych roboty obejmują wykonanie nowych instalacji: a) instalacji wody zimnej na cele bytowe i
p.poż. – zasilanie hydrantów wewnętrznych, b) instalacji c.w.u. – zasilanej z elektrycznych
podgrzewaczy, c) instalacji kanalizacji sanitarnej, d) instalacji kanalizacji technologicznej
(tłuszczowej), e) instalacji centralnego ogrzewania, f) instalacji czynnika grzejnego do nagrzewnic
central wentylacyjnych nawiewnowywiewnych g) instalacja wentylacji mechanicznej. 4) W zakresie
instalacji elektrycznych roboty obejmują wykonanie nowych instalacji: a) instalacja rozdzielcza i WLZ,
b) instalacja oświetlenia, c) instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia i zasilania
komputerów,d) instalacja siły, e) instalacja ochrony od porażeń, f) instalacja odgromowa, g)
oświetlenie terenu. 5) W zakresie zewnętrznych instalacji sanitarnych roboty obejmują wykonanie
nowych instalacji: a) przyłącze wodociągowe, b) sieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej, c) sieć i
przyłącze kanalizacji deszczowej, d) przyłącze kanalizacji tłuszczowej, e) separator tłuszczu. 6) W celu
wykonania instalacji dla gruntowej pompy ciepła należy wykonać 4-ery otwory do głębokości 100 m
p.p.t. 7) Dobierając materiały należy kierować się wymaganiami Zamawiającego określonymi w
dokumentacji projektowej w takim zakresie i w taki sposób, aby gwarantowały wykonanie robót oraz
zapewniały wbudowanie materiałów o parametrach technicznych nie gorszych od wskazanych w
dokumentacji projektowej. Występujące w dokumentacji projektowej nazwy własne, znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie nie są wiążące w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów,
które posiadać będą co najmniej takie same lub lepsze parametry jak wskazane w dokumentacji
projektowej. Użycie/wskazanie w dokumentacji projektowej znaków towarowych (marek) patentów
lub pochodzenia (producent) urządzeń (materiałów), służy jedynie sprecyzowaniu oczekiwań
jakościowych Zamawiającego. Parametry podstawowych materiałów i urządzeń określa Tabela
równoważności – Załącznik nr 5 do Rozdziału III. 8) Szczegółowo zakres robót określa rozdział III:
dokumentacja projektowa (załączniki nr 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (załącznik nr 4), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3) oraz
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pomocniczo poglądowy przedmiar robót (Załącznik nr 1), który służy jedynie jako narzędzie
pomocnicze do oszacowania wartości zamówienia robót projektowanych oraz jako narzędzie do
wyspecyfikowania zakresu, sposobu wykonania i rodzaju robót i materiałów. 9) Inwestycja zostanie
zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę. 10) Inwestycja jest realizowana jako operacja, która
otrzymała wsparcie Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa
Środowisko i kultura, Działanie Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie Zasoby
kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

II.5) Główny kod CPV: 45212300-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212420-6
45320000-6
45310000-3
45420000-7
45430000-0
45330000-9
45340000-2
45233222-1
45400000-1
45223300-9
45111200-0

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.
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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: 2020-11-16

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: Nie dotyczy – Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy – Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie doświadczenia: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie
lub przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 2000
m3 lub o wartości robót nie mniejszej niż 2 miliony złotych. W zakresie osób skierowanych do
realizacji zamówienia: Warunek dysponowania osobami do realizacji zamówienia zostanie uznany
za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą/osobami z odpowiednimi
uprawnieniami wynikającymi z prawa budowlanego do realizacji zamówienia, posiadającymi
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących
specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej - do pełnienia funkcji kierownika robót lub
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posiadającą odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa uprawniające do prowadzenia robót objętych przedmiotem
zamówienia; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych- do pełnienia funkcji kierownika robót lub posiadającą odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa
uprawniające do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia; - instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - do pełnienia funkcji kierownika
robót lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa uprawniające do prowadzenia robót objętych przedmiotem
zamówienia.
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)

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
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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:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
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:
1. Wykaz robót budowlanych, według wzoru załącznika 3, wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. 2. Wykaz osób, według wzoru załącznika 4, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
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)
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1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody,że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę na wykonanie niniejszego
zamówienia, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 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
Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych, 00/100).

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
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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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 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
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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:
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 ryczałtowa oferty brutto

60,00

Termin gwarancji jakości i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
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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:

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:
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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:
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. Zmiana wynagrodzenia umownego nastąpi, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w
zakresie objętym zamówieniem. W takim przypadku do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w
aktualnie obowiązującej wysokości. 2. Dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
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minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi do
Zamawiającego z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia
umownego. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. 4. Nie stanowią istotnych zmian postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e
ustawy pzp zmiany spowodowane przyczynami organizacyjnymi, w szczególności: 1) zmiana numeru
rachunku bankowego Wykonawcy, 2) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy, 3) zmiana osób
Zamawiającego wskazanych do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy. 5. Wykonawca
składając odpowiedni wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 zobowiązany jest
wykazać i udokumentować bezpośredni wpływ zmiany przepisów na: 1) sumę wzrostu kosztów
Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących
udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia,
do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej
części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, lub 2) sumę wzrostu
kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę, wynikających z konieczności odprowadzenia
dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, a biorących udział w
realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy
założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 6. Zmiany postanowień umowy w zakresie, o
którym mowa w pkt 2 mogą zostać dokonane w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę
odpowiedniego wniosku, pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę w sposób
wyczerpujący i precyzyjny wzrostu ponoszonych kosztów realizacji pozostałej do wykonania, w
momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia i uznania przez Zamawiającego wniosku za
zasadny. 7. Zmiany postanowień umowy w powyżej określonym zakresie obowiązywać będą od dnia
wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa o którym mowa w pkt 2, jeżeli Wykonawca, w
terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian złoży odpowiedni
pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie - od chwili jego złożenia. 8. Łączny wzrost wysokości
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie zmian postanowień umowy w trybie
określonym w pkt 2, nie może być wyższy niż 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego.
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: 2019-11-20, godzina: 10:30,
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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