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Oetoszenie nr 619576-N-2019

z dnia2019-1 -07

r,

Miasto Bialystoh: Opracowanie dokumen acji projektowej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Urzgdu Miejskiego
Bialymstoku przy ul, Slonimskiej I w Bialymstoku

I,OSZENIE O ZAMOWItrNIU - Robotv budowlane
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczame
Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publi

Zam6wienie dotyczy projektu lub prograniu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam6wienie mog4 ubiegai sig wyl4cznie paklady pracy chlonionej oraz wykonawcy, ht6rych dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich

wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek] ht6re bgd4 realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjg os6b
bgd4cych czlonl<ami grup spolecznie marginalizowanych
Nie

NaleZy podac minimah.ry procentowy wska2rlik zatrudnienia os6b naleZqcych do jednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa

w

art. 22 ust. 2

ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30%o, os6b zatr{dnionych przez zaldady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJAI: ZAMAWIAJACY
Postqpowanie przeprowadza centralny iamawiajqcy
Nie
Postgpowanie przept'owadza podmiot, (tdremu zamawiaj4cy powierzyl/powicrzyli przeprowadzenie postgpowania
Nie

Informacje na temat podmiotu kt6rem{ zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie postgpowania:
Postgpowanic jcst przeprowadzane wsplilnie przez zamawiaj4cych
Nie

.leZeli tak, nale2y wymieni( zamawiaj4cydh, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz poda6 adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktdw lNrazz danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsplilnie z zamawiaj4cymi z innych pafistw czlonkowskich LInii Europejskiej
Nie

W plzypadku przeprowadzania postgpQwania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paistw czlonkowskich Unii Europejsl<iej

-

maj4ce zastosowanie krajowe plawo zaindwieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

L t) NAZWA I ADRES: Miasto Bialystok, krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Slonimska I , l5-950 Bialystok, woj.
podlaskie, panstwo Polska, tel, 85 869 62

[9, , e-mail zzp@um.bialystok.pl,

, f'aks 85 869 62 65.

Adres strony intemetowe.i (URL): www.bip.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mopna uzyskai dostgp do narzgdziiurzqdzeh lub format6w plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: A$ninistracja samorz4dowa
I.3) WSPOLNE UDZTELANIE ZAM6IryIENI A (ieieti dotyczy)l
Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj[cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego
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przeprowadzania postgpowania z zamawrajqcymi z innych panstw czlonkowskich Unii E

1

...

kiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowad

nie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiaj4cy, czy zamdwienie bgdzie udzielane przezka2dego z zamawiajqcych indy

nie, czy zam6wienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj4cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpo3redni dostgp do dokument6w z postgpowania moina

pod adresem (URL)

Nie

Adres stlony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfil<acja istotnych waru

zamowlenla

Tak

www.bip.bialystok.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest oglaniczony - wigcej informacji moina

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest pzeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQ

aniu w inny spos6b:

Nie
Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpow

w inny sposdb:

Tak

Inny sposob:
pisemnie w formie papierowej
Adres:

Urz4d Mielski w Bialymstoku, Departament Obslugi Urzgdu, l5-950 Bialystok, ul. Slonr

,

Komunikacja elel<troniczna wymaga korzystania z narzgdzi i wz4dzeh lub format6w pl

pok. nl 03 (seketariat)

kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie
Nieograniczony, pelny, bezpodredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mo2na uzyskai

SEKCJA

ll:

adresem: (URL;

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przezzamawiaj4cego: Opracowanie dokumentacjr

weJ

klimatyzacji w budynku Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej 1 w Bial

ku

wraz z wykonaniem instalacji

Numer referencyjny: OBU-IV 27 1.48.2019
Przed wszczqciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowndzono dialog techn
Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

Il.3) lnformacja o mo2liwoici skladania ofert czg6ciowych
Zam6wienie podzielone jest na czg5ci:
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Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie

udzialu w postgpowaniu moina skladad w odniesieniu do:

Zamawiaj4cy zlstrzeg sobie prawo do

l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czgSci:

kt6re mo2e zostai udzielone zam6wienie jednemu wykonawcyl

Malsymalna liczba czg6ci zam6wienia,

II,4) Krdtki opis przedmiotu
zapolrzebowania i wymagah

)

(wielkoit, zakres, rodzaj i ilofc dostctw, uslug lub robdt budowlanych lub okreilenie

ku partnel'stwa innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

a w przy

uslugg lub loboty budowlane:

tem zam6wienia jest zaprojektowanie iwykonanie instalacji klimatyzacii w pomieszczeniach

I

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. 2. Za(res prac obejmuje wykonanie zapro.jektowanie, dostawg i montaz nowych, nieu2ywanych

urzqdzef klimatyzacyjnych wraz z wykonfniem robdt remontowo

-

budowlanych i instalacyjnych oraz konserwacjqurz4dzef w okresie

gwarancji. 3. Szczeg6lowy opis przedmiotp zam6wienia przedstawiono w programie funkcjonalno-uZytkowym, stanowiqcym zatqczniknr

zgtofii w trakcie postgpowania przetargowego wszelkie ,rwagi i zastrzezenia do treSci SIWZ oraz

8 do SIWZ. 4. Wykonawca powinien

wyitqpii

programu funkcjonalno-u2ytkowego i

do Zamawiajqcego o rozstrzygnigcie. 5. Wykonawca ma obowi4zek dokonai demontaZu

istniej4cychjuz klimatyzator6w w pokoja{h nr: 208, 2084, 300, 605,606 oraz wykonania ekspertyzy technicznej w celu oceny,
zdemontowane urz4dzenia winny

wraz z doslarczeniem

2

Ze

utylizacji. 6. Zamawrajqcy zleca wykonanie instalacji w pomieszczeniu serwerowni o nr 1104

jednostek wewngt

zewn?trzne zamontowane na dachu,

7

Sciennych o mocy 6kW klasy A++ w systemie redudantnym oraz dwiejednostki

. Zafitawiajqcy wymaga, aby czas reakcji liczony od zgloszenia awarii urzqdzeh do udzielenia

inforrnacji przez serwis Wykonawcy, co d{ sposobu oraz terminu wykonania naprawy nie byt diuzszy niz

I

godzina. 8. Wykonawca jest

zobowi4zany wskazai numer telefonu serl,Visowego pod kt6ry molna zglasza(, awarie przez 7 dni w tygodniu. Usunigcie awarii powinno

byi wykonane przez serwis wykonawcy

u{ terminie 2-ch dni roboczych, licz4c od dnia powiadomienia o

awarii vrzqdzenia.9. Awarie

zglaszane bgdq telefonicznie lub e-rnail (dpta i godzina nadania e-maila stanowid bgdzie moment przyjgcia zgloszenia), 10. Dokumentac.ja

projektowa winna

byi

zm, ) Rozporz4dzenia

sporz4dzona zgodn{e z przepisami ustawy Prawo budowlane z

Ministra lnfta

r. poz.

r.

poz.290 zpoLn.

z dnia2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji

pro.yektowej, specyfi kacj i technicznych
| 129 j.t.) oraz winna zawierac

dniaI lipca 1994 roku (Dz.U.20l 6

ia i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - u2ytkowego (Dz. U. z 2013
specyfikacjg techriczn4 wykonania i odbioru rob6t sporzqdzonqzgodnie z

S

Rozporz4dzeniem Ministra Infrastruktury p dnia 02 wrze5nia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakesu i formy dokumentacji projektowej,

Ww dokumentacja

specyfi kacji techricznych wykonania i

rob6t budowlanych oraz PFU (Dz. U.22013 r. poz. 1729 ze zm.);11.

projektowa winna obejmowai swylr

branzg elektrycznq, sanitarnq i budowlanq oraz posiadai pelny zakres opinii, uzgodnien,

sprawdzen rozwiyzah projektowych i teclr

przekazanaZamawiaj4cemu w

I

w zakresie wynikaj4cym z przepis6w prawa. l2.Dokumentacja musi byc

w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowalnej.

egzem

13

Zamawiajqcy wymaga udzielenia co najmfiej 5Jetnie.y gwarancji na wykonane roboty obejmujqce swym zakresem serwis i bie2qc4
konserwacjg zamontowanychurzqdzefi klilnatyzacyjnych oraz co najmniej 5-letniej gwarancji od producenta na dostarczone urz1dzenia

klimatyzacyjne (zgodnie z kartami gwara4cyjnymi stanowiacymi zalqcznrki do urnowy)
Rozdz,

-

okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z

XIX SIWZ ,,Opis kryteri6w i sposfbu oceny olbrt". 14. Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca uczestniczyl przy dokonywaniu

wpis6w przezZamawiaiqcego do karty uriqdzenia w Centralnym Rejestrze Operatorow. 15. W przypadku, gdy w programie funkcjonalnouzytkowym zavtarlo odniesienie do norm, europejskich ocen techniczr-rych, aprobat, specyfikacii technicznych i system6rv referenc.ji
technicznych, o kt6rych mowa w art. 30 u$t.

I

pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawi,aj1cy dopuszcza oferowanie material6w |ub rozwiqzah

r6wnowaZnych pod warunkiem, 2e zapewfii4 uzyskanie parametr6w technicznych nie gorszych od okredlonych w programie. 1 6, W
przypadku oferowania rozwi4zah r6wnowp2nych w stosunku do rozwiqzai oke3lonych w dokumentacji przetargowej, wykonawca
zobowiqzany jest do spelnienia wymogu r.j.ynikaj4cego z afi.30 ust, 5 ustawy Pzp. 17. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi zanale2yte
zabezpteczenie terenu rob6t i odpowiada

zia

wszelkie szkody wyrz4dzone zarnawiaj4cemu i osobom trzecim. 18. Wykonawca zobowiqzuje

siq zawrzec, na czas obowiqzywania umor]vy, umowg ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci

zwr4zanej z przedmiotem zamdwienia, na
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realizacji przedmiotu zam6wienia na kwotg nie niZszyniL cena ofertowa brutto.
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Zamawiajqcy zobowiqzuje sig przedlo2yc w/w dokument naka2de wezwanie Zamawiaj4cego

9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

zamawiajqcy, w zakresie wszystkich prac (czynnoSci) dotyczqcych rob6t budowlanych objg

zam6wieniem wymaga zatrudnienia, przez

wykonawcg (odpowiednio podwykonawc6w oraz dalszych podwykonawc6w), na podstawie

u

o praca, os6b wykonuj4cych prace

fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu pracy orazhczby os6b, zatnawiaj4cy pozostawia w gestii

, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy. UWAGA: l.Zamawiaj4cy wymagazlolemaprzez Wykonawcg wrazzofertq

katalogowych oferowanych vzqdzeit

klimatyzacyjnych. 2. Wykonawca zobowi4zuje sig do skoordynowania rob6t z innym

przeprowadzaj4cym remont pigter

budynku od X do

XIV 3. Wykonawca

zobowiqzany jest na wlasny koszt i wlasnymi silami

pracach rozbi6rkowych. 4.Zamawiaj4cy informuje, 2eprzed sporz4dzeniem oferty

realizacji przedmiotu zam6wienia oraz jego otoczenia w celu okreSlenia, na wlasn4
wszelkiego ryzyka maj4cego wplyw na koszty realizacji zamdwienia,

a niezbgdnego do

wykonywane bgd4 w obiekcie po godzinachjego pracy, tj. od godz. 15.30 (niekt6re prace
po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiaj4cego). UWAGA:

1

wraz z olbrt4 kart katalogowych oferowanych vz4dzeh klimatyzacyjnych. 2. Wykonawca

XIV

3. Wykonawca

silami dokonai usunigcia materialow pozostalych po pracach rozbi6rkowych. 4. Zamawiaj1cy
wykonawca mo2e dokonai wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zam6wienia oraz jego
odpowiedzialnodc, oceny moZliwodci wystgpowania wszelkiego ryzyka maj4cego wplyw na
do przygotowania ofefty. Nieskorzystanie z uprawnienia dokonania

wizji lokalnej,

o

kt6rym

stanowii podstawy formulowania jakichkolwiek roszczehna etapie realizacji zam6wienia w
najkorzystniejsz4 w przedmiotowym postgpowaniu. Ryzyko niewlaSciwej oceny warunk6w i
umowy obci42a Wykonawcg. 5. Prace wykonywane bgd4 w obiekcie po godzinachjego pracy,

odbywai sig w trakcie godzin pracy Urzgdu

-

ia oferty. Nieskorzystanie z

ii

podstawy formulowania

za najkorzystniejsz4 w przedmiotowym

postgpowaniu. Ryzyko niewla5ciwej oceny warunk6w istniej4cych w miejscu realizacji

innym Wykonawcq przeprowadzajqcym remont pigter budynku od X do

wizji lokalnej miejsca

noSi, oceny mo2liwoSci wystgpowania

o

jakichkolwiek roszczeh na etapie realizacji zam6wienia w przypadku uznania oferty

-

usunigcia material6w pozostalych po
mo2e dokonai

uprawnienia dokonania wizji lokalnej, o kt6rym mowa powy2ej, przez Wykonawcg nie moZe

Urzgdu

1

po uprzednirn uzgodnieniu z przedstawicielem

umowy obciqZa Wykonawcg. 5. Prace
odbywac sig w trakcie godzin pracy
j4cy wymaga zlo2enia przez Wykonawcg
4zuje sig do skoordynowania robot z
i4zany jest na wlasny koszt i wlasnymi

formuje, 2e przed sporzqdzeniem oferty

w celu okeSlenia, na wlasna
realizacji zamdwienia,

a niezbgdnego

powyzej, przez Wykonawcg nie mo2e
ypadku uznania oferty Wykonawcy za
w mrejscu reanzacJt przedmlotu
od godz. 15,30 (niekt6re prace mogq
4cego).

II.5) Gl6wny kod CPV: '74232000-4
Dodatkowe kodv CPV:
Kod CPV

1s33t220-4
153

I

0000-:

15450000-(

\9'117200-:

II.6) Callrowita warto36 zam6wienia Qezeli zamawiajqcy podaje infortnacje o wartoici
WartoSc bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zqkup6w

-

szacunkowa

maksvmalna wartoii w calvm okresie

obowiqzywania umowy ramowej lub dyncnnicznego systenru zakup6w)

ll,1) Czy przewiduje

sig udzielenie

zlm6wie6, o lrt6r'ych mowa w art. 67 ust, 1 pkt 6 i 7

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunkow na.jakich zostanq udzielone

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
ienia, o kt6rych mowa w art, 67 ust,

I pkt

6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
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...

data rozpoczgcia: lub zakofczenia:

II,9) Informacje dodatkowe:

1,

Wymagafy
J
a--1 J termin realizacji zamdwienia: 1/ opracowanie dokumentacji projektowej - w teminie 14 dni

od dnia zawarcia umowy; 2l realizacja robpt budowlanych

III.l) WARUNKI UDZIAI-U

III.l,l)

-

w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy.

ANIU

W

Kompetencje lub uprawnieni

do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych

przepisriw
OkeSlenie warunk6w: w celu notwi

ia spelnienia wrunku wykonawca winien wykaza6, iz posiada aktualny Certyfikat F GAZ

\ rydany przezUrz4d Dozoru Techn

zgodnie z art.20 ustawy z dnia l5 maja 2015 r. o substancjach zuboiaj4cych warstwg

ozonowq oraz o niekt6rych fluorowany
tzw. Jednostkg Certyfikuj4cq dzia

gazach cieplamianych (

Dz.U. z 2018 r. poz. 2221 zpo2n. zm,) lub wydany przez innq unr;n4

na podstawie Rozporzqdzenia PEiR

nr 517 12014 oraz szczegllowych przepis6w danego

panstwa czlonkowskiego

Informacje dodatkowe

III.l,2) Sytuacja finansowa lub
OkreSlenie warunk6w: w celu

ia spelnienia warunku, wykonawca winien wykaza1 sig posiadaniem w banku lub

sp6ldzielczel kasie oszczgdnoSciowo

Srodk6w finansowych lub zdolnoSci kredytowei, w okesie nie wczedniejszym ni2

miesi4c przed uplywem terminu sk

lnfonnacje dodatkowe WartoSci pieni

wskazane w dokumentach, maj4ce na celu wykazanie spelniania przez wykonawc6w

warunkdw udzialu w postQpowanlu

sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania doSwiadczenia podane w

walutach obcych, zamawiaj4cy prze

nazlote polskie wg Sredniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogloszenia o niniejszym

post?powaniu w Biuletynie Zamowieh

IILl.3)

licznych

Zdolno5d techniczna lub za

OkreSlenie warunk6w: w celu

ia spelnienia warunku wykonawca winien wykazai: a) wykonanie nie wcze6niej niz

okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
kr6tszy

-

w tym okresie, co najmniej

budowlanych polegai4cych na dostawie, montazu i uruchomieniu systemdw klimatyzacji o

3

brutto, w tym

wcze$niej niZ w okesie ostatnich 3 lat
dzialalnoSci jest kr6tszy

-

r,"

rminu skladania ofert w niniejszym postgpowaniu, ajeZeli okres prowadzenia dziatalnorici jest

i4cznej wartodci min. 2 500 000,00

l

robota budowlana o wartoSci min.

I

000 000,00 zt brutto, oraz wykonanie nie

uplywem terminu skladania ofert w niniejszym postgpowaniu, ajeZeli okres prowadzenia

w tym oke

, co najmniej 3 uslug polegajqcych na serwisie i konserwacji system6w klirnatyzacji w co

najmniej 3 obiektach o powierzchni

mniejszej niz niz 5000 m2kuZda usluga; WartoSci pieniEZne wskazane w dokumentach, maj4ce

na celu wykazanie spelniania przez

onawc6w warunk6w udziatu w postgpowaniu dotycz4cych sytuacii ekonomicznej lub

finansowej oraz posiadania doSwi

ia podane w walutach obcych, zanawia-iqcy przeliczy na zlote polskie wg Sredniego kursu

walut NBP z dnia opublikowania ogios

ia o niniejszym postgpowaniu w Biuletynie Zam6wien Publicznych, b) osoby skierowanie do

realizacji zam6wienia publicznego

aktualny Certyfikat F GAZ ( personalny) wydany przezUrzyd Dozoru Technicznego

zgodnie z arL 20 ustawy z dnia 15

2015 r. o substancjach zubo2ajqcych warstwg ozonow4 oraz o niekt6rych fluorowanych gazach

cieplamianych ( Dz. U. z 2018 r. poz,

21 zpoLn. zm.) .) lub wydany przez inn4 unijn4 tzw. Jednostkg Certyfikujqcq dzidaj4c4na

podstawie Rozporz4dzenia PEiR nr

5

14 oraz szczegolowych przepisdw danego pairstwa czlonkowskiego

1

Swiadectwa kwalifikacyjne: - co naj
urzqdzeh elektrycznych o napigciu do

urzqdzen, instalacji

isieci (Dz.U. z

- co najmniej

4 osoby

2 osoby - posiadaj4ce wazne Swiadectwo kwalifikacyjne ,,E"uprawniajqce do eksploatacji
1

kV grupy I zgodnie zRozporzqdzeniern Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleczne.j z

dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
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1

ia ofert, w wysokoSci min. 3 300 000,00 PLN

wych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj4ce sig eksploatacjq
r.

nr 89, poz. 828); - co najmniej 2 osoby - posiadajqce wazne Swiadectwo kwalifikacyjne ,,D"
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uprawniaj4ce do eksploatacji urz4dzeit elektrycznych o napigciu do

1

kV grupy I zgodnie fRozporz4dzeniem Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Spolecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmuj4ce sig eksploatacj4 urzqdzefi, instalacji i sieci (Dz.U. 22003 r. nr 89, poz. 828); Up{wnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi: - co najmniej

I

osoba - posiadaj4ca uprawnienia budowlane bez ograniczei do kierowania robotami budowlanymi w

rozunrieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2076 r., poz.290 ze zm.) lub odpowiadaj4ce im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowi4zuj4cych przepisow albo uprawnionymf do sprawowania samodzielnej funkcji na
podstawie odrgbnych przepis6w prawa w specjalnoSci instalacyjnej w zakesie sieci, instak|cji iulz4dzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodoci4gowych i kanalizacyjnych; - co najmniej

1 osoba - posiadaj4ca

kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia}'l lipca 1994

r

uprawnienia budowlane bez ograniczen do

Prawo budowlane (Dz. lJ. z 2076 r., poz. 290 ze zm,)

lub odpowiadaj4ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej obowiqzuj{cych przepis6w albo uprawnionymi do
sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrgbnych przepis6w prawa w specjalnoSpi instalacyjnej w zakesie instalacji i
urz4dzeh elektrycznych i elektroenergetycznych; Upawnienia budowlane do projektowaniii: - co najmniej 1 osoba - posiadaj4ca

uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania, w rozumieniu ustawy Prawo bu{owlane lub odpowiadaj4ce im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze3niej obowiqzuj4cych przepis6w albo uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji na
podstawie odrgbnych przepis6w prawa, w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej; - co

najfilriej

1 osoba - posiadajqca

uprawnienia

budowlane bez ograniczei do projektowania, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub {dpowiadaj4ce im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcze$niej obowi4zuj4cych przepis6w albo uprawnionej do sprawow{nia samodzielnych funkcji na podstawie
odrgbnych przepis6w prawa, w specjalnoSci instalacyjnej w zakesie sieci, instalacji iwz4dzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodoci4gowych i kanalizacyjnych; - co najmniej

1 osoba - posiadaj4ca

uprawnienia budor{lane bez ograniczeh do projektowania, w

rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadajqce im uprawnienia budowlane wydaine na podstawie wczedniej obowiqzuj4cych
przepisdw albo uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrgbnlch przepis6w prawa, w specjalnoSci
instalacyjnej w zakesie instalacji ittrzqdzeh elektrycznych i elektroenergetycznych;
Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczefie do udzialu w postgpowaniu imion i
nazwisk os6b wykonuj4cych czynnodci przy realizacjt zam6wienia wraz z informacj4 o kr.ilalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu
tych os6b:
Informacje dodatkowe: UWAGA: 1. W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sip o udzielenie zam6wienia warunek udzialu
w postgpowaniu w zakesie zdolnoSci technicznej lub zawodowej, okeSlony w pkt

1

ppkt 0 lrt. a) SIWZ zostanie vznany za spelniony,

jezeli jeden z czlonk6w konsorcjum wyka2e sig wykonaniem wskazanych ro6t; roboty budpwlane nie podlegaj4 sumowaniu (zapis
stosuje sig odpowiednio do innych podmiot6w). 2. Dodwiadczenie wykonawcy i os6b bgdlie uznawane, gdy wykonawca wykaze roboty

zakoitczone.3.WartoSci pienig2ne wskazane w dokumentach, maj4ce na celu wykazanie spelniania przez wykonawc6w warunk6w
udzialu w postgpowaniu dotycz4cych zdolnoSci technicznej lub zawodowej podane w walltach obcych, zamawiaj4cy przeliczy na zlote
polskie wg Sredniego kursu walut NBP z dnia opLrblikowania ogloszenia o niniejszym

aniu w Biuletynie Zamowien

Publicznych. 4. Zamawiajqcy dopuszcza wskazanie os6b posiadaj4cychjednocze$nie uprarivnienia budowlane do projektowania
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnoSci. 5.Wartodci pienigZne wskazane

vr]'

spelniania przez wykonawc6w warunk6w udzialu w postgpowaniu dotycz4cych sytuacji

i

dokumentach, maj4ce na celu wykazanie
znej lub finansowej oraz posiadania

do$wiadczenia podane w walutach obcych, zamawiaj4cy przeliczy na zlote polskie wg

kursu walut NBP z dnia

opublikowania ogloszenia o niniejszym postgpowaniu w Biuletynie Zamlwieh Publiczn

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l)

Podstawy wykluczenia ohre3lone w art.24 ust. 1 ustawy Pzp

Ill,2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.
nastgpuj4ce lakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okredlona

f]7.t4

5

awy Pzp TakZamawiajqcy przewiduje
. 24 ust. 5

pkt

1

ustawy Pzp)
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PODLEGA ON WYKLUCZtrNIU ORAZ SPEI,NIA WARUNKI UDZIAT,U W POSTEPOWANIU ORAZ SPET-NIA KRYTERIA

SELEKCJI
O5wiadczenie o niepodleganiu w

iu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu hryteri6w
Nie
TII,4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB

UMENTOW , SKtr-ADANYCEIPRZEZ WYKONAWCD W POSTEPOWANIU NA

WBZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

ELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT, O XToNYCH MOWA W ART.25 UST.

1

PKT 3 USTAWY PZP:
1.

Wykonawca sklada: - odpis z wladci

rejestru lub z centralnej ewidencji

przepisy wymagajq wpisu do rejestru I

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I

ustawy Pzp. (w przypadku wykonawcy

informacj i o DzialalnoSci

w polskim Krajowym Rejestrze S4dowym lub polskiej Centralnej Ewidencli i
, zwnawiaj1cy dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

ustawy Pzp, skorzysta z dokument6w
zagraniczny

ch

I

1

ch sig w og6lnie dostgpnychbazach danych). 2. Dokumenty podmiot6w

) Je2eli wykonawca

dokumentdw, o kt6rych mowa w pkt

i informacii o dzialalno3ci gospodarczej, jezeli odrgbne

siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
1

sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci - uystawiony nie wczeSniei niZ

miejsce zamieszkania, potwierdzaj 4ce,
miesigcy przed uplywem terminu sk

ument dotyczy, nie wydaie sig dokument6w, o kt6rych mowa powy2ej, zastgpuie sig je

miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokurnentem, zawieraj4cym

io o6wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych dojego
dokument mial dotyczyc, zlo2one przed notariuszern lub przed organem s4dowym,

reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby,

administracyjnym albo organem

zawodowego lub gospodarczego wlaSciwynr ze wzglgdu na siedzibg lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miej sce

ieszkania tej osoby - wystawionym nie wczeSniej ni2 6 miesigcy przed uplywem termlnu

skladania ofert. 3) W przypadku w4tpli

wladciwych organ6w odpowiednio kraj

6

of'ert, 2) Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub

co do tre$ci dokumentu zlo|onego przez wykonawcg, zamawiaj4cy moZe zwr6cii sig do
,

w kt6rym wykonawca rna siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, kt6rej dokument dotyczy, o udzi lenie niezbgdnych informacji dotycz4cych tego dokumentu . 3. Zamawiajqcy 24da od

wykonawcy, kt6ry polega na zdolno6ci
przedstawienia w odniesieniu do tych

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
PKT l

lub sytuacji innyclt podrriot6w na zasadach okreSlonych w art.22a ustawy Pzp,
dokumentu wymienionego w pkt L Zapisy pkt 2 stosuje sig odpowiednio

KUMENTOW SKI,ADANYCHPRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA
LU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT, O TTONYCII MOWA W ART.25 UST.

1

USTAWY PZP

[I.5.1) W ZAKRESIE SPEI,NIANI

WARUNKOW UDZIA*,U W POSTEPOWANIU:

L W zakresie warunku dotyczqcego ko petencji lub uprawnieh do prowadzenia okredlonej dziaialnoSci zawodowej, o ile wynika to z
odrgbnych przepisdw : - aktualny Cert
ustawy z dnia

Dz.

U .

l5 maja 2015 r. o substa

at F GAZ wydany dla wykonawcy przez Urzqd Dozoru Technicznego zgodnie z arl. 20
zubo2aj4cych warstwg ozonowq oraz o niekt6rych fluorowanych gazach cieplarnianych

z 201 8 r. poz. 2221 z po|n. zm. lub wydany przezinnq unijn4

tzw .lednostkg Certyfikujqc4 dzialaj4c4na podstawie

Rozporzadzenia PEiR nr 517 12014 or

szczeg6lowych przepis6w danego pa/rstwa czlonkowskiego. 2.W zakesie warunku

dotycz4cego wymaganej sytuacji

micznej lub finansowej: - informacja banku lub sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej

potwierdzajqca wysokoSi posiadanych

odk6w finansowych lub zdolnoSi kredytow4 wykonawcy, w okresie nie wczeSniejszym niz I

l) wykaz

miesi4c przed uplywem terminu

ofert, 3. W zakesie warunku dotycz4cego zdolno6ci technicznej lub zawodowej:

rob6t budowlanych wykonanych nie

niej niZ w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem tenninu skiadania ofert, ajeZeli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest k6tszy

w tym okresie, wraz z podaniem icli rodzaju, wartodci, daty, rniejsca wykonania i podmiot6w,

rzeczkt6rych roboty te zostaly
budowlane zostaly wykonane

(na lub zal4cznikanr 4 do SI\NZ),zzat4czeniem dowod6w okre$laj4cych czy te roboty

w szczeg6lnoSci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidlowo ukoriczone przy czym dowodami, o kt6rych mowa,
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podmiot, natzeez kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, aje2eli z uzasadnionej przlczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska0 tych dokument6w
przed uptywem terminu skladania of'ert,

a

- inne dokumenty; ORAZ wykaz

jeZeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest

rlslug wykonanych, w okesie ostatnich 3 lat

k6tsz! - w tym okesie, wraz z podaniem ich

wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, narzeczkt6rychuslugi zostaly wykonarie,wrazzzal4czeniem dowod6w
okreSlaj4cych czy te uslugi zostaly wykonane naleZycie, ptzy czym dowodami, o kt6rych nJowa, sq referencje b4d2 inne dokumenty

wystawione przez podmiot, narzecz kt6rego uslugi byiy wykonywane, aje2eli z uzasadniofej przyczyny o obiektywnym charakterze

lu! wg

wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokumerrt6w - o6wiadczenie wykonawcy (na

zal4cznrka

w

44. do SIWZ), 2) wykaz

osob, skierowartychprzez wykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego, w szczeg6lndSci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug i

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnien, kwalifik{cji zawodowych i dodwiadczenia
niezbgdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a takZe zakesu wykonywanych przef nie czynno6ci oraz informacj4 o podstawie
do dysponowania tymi osobami (na lub wg zal4cznika nr 5 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:
Irr.6) wyKAZ OSWTADCZEN r,Un DOTUMENT6W SKLADANYCHPF.ZEZ WYKoNAWC4 W POST4POWANTU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT. O TTONYCH MOWA W ART.25 UST.

1

DL'.n
ttTD
PKT t2 rlsraft/w
USTAWY PZP

nle dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONI, W pkt III.3) - III.6)

l.

W przypadku wykonawcdw wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, w celu

wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu, zobowi4zany jest zlo2yi: 1 )

i

SIWZ, czyli o3wiadczenie wstgpne (na lub wg zal4cznikanr 2 do SIWZ) - sklada

kt6rym mowa w rozdz,

VIII pkt

1

SIWZ - sklada kaLdy z wykonawcdw

dokumenty, o kt6rych mowa w rozdz.
opisanych w rozdz. V pkt

lX

-

iadczenie, o ktdrym mowa w rozdz.

kruZdy

I ppkt 1 SIWZ

le spelnienie warunku, b) w zakesie i na

skladajq wszyscy Wykonawcy sklada

zobowi4zany jest: 1) zamieScii informacje o tych podmiotach we wstgpnym odwiadczenru

I ustawy Pzp, dotycz4cym spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu i nie

-

ofertg wsp6lnie. 2. W przypadku, gdy
zasobach

imych podmiot6w, Wykonawca

wcy, skladanym na podstawie art
wvkiuczeniu

SIWZ, 2) zlo2yi o3wiadczenie, 2e w stosunku do podmiotu, na kt6rego zasoby powoluje
podstawy wykluczenia z postgpowania

wykonawcdw - do oferty, 2) dokument, o

SIWZ na wezwanie zamawiaj4cego (oferta ocenr na najwyzej); a) w zakesie i na zasadach

Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzia{u w postgpowaniu polega

25a ust.

VII pkt

awiaj qcego (oferta oceniona najwyzej),

na wezwanie

1 ppkt 2,3 SIWZ sklada odpowiednio Wykonawca, kt6ry wy

zasadach opisanych w rozdz. V pkt

ierdzenia, 2e wykonawca nie podlega

w zal4czniku tu 2 do SIWZ, 3) zlozyi

-

w zalaczniku nr 2 do

w niniejszym postgpowaniu, nie zachodz1

w szczeg6lnoSci zobowiqzanie innych

podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji

ia (na lub wg zalqcznika nr 6 do

SIWZ), kt6re oke3la w szczegdlnoSci: a) zakes dostgpnych wykonawcy zasob6w innego

miotu; b) spos6b wykorzystania zasobow

i okres udzialu innego podmiotu przy

innego podmiotu, przez wykonawcA, przy wykonywaniu zam6wienia publicznego; c)

wykonywaniu zam6wienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykona
udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalilikacji zawodowych lub dodwi
uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotyczq, W odniesjeniu do warunkow dotyczqcych wy
do$wiadczenia, wykonawcy mog4 polegai rra zdolno$ciach innych podmiotdw, jeSli

polega w odniesieniu do warunk6w
nia, zr ealizuje roboty budowlane lub

ia, kwalifikacli zawodowych lub
y te zrealintj4roboty budowlane lub

uslugi, do reahzacji kt6rych te zdolnoSci sq wymagane. 3. Wykonawca, kt6ry polega na sy
podmiot6w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal sig do udostgpnienia

i finansowej lub ekonomicznej innych
, za szkodg poniesion4 przez

zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostgpnienia tych zasob6w. chyba 2e za

nie zasob6w nie ponosi winy

tego postgpowania. 4. Wykonawca, w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig

udzielenie zunow ienia ket|dy z

wykonawc6w, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o6wiadczenie o przynale2noSci lub braku przynaleZnodci do tej samej grupy kapitalowej, o
Pzp, wraz z innymi wykonawcami, ktorzy zloLyh oferty w postgpowaniu - zal1cznikrc

3

tei samej grupy kapitalowej wykonawca moLe zloLy( wraz z odwiadczeniem dokumenty

-

nie dotyczy

arcia ofert, przekazuje zamawiaj4cemu

j mowa w a rt. 24 ust.

1

pkt 23 ustawy

SIWZ. 5. W przypadku przynaleZnoSci do
infornracje potwierdzaj 4ce, 2e pow i4zania

z imrym wykonawc4 nie prowadz4 do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu.
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Tak

Informacja na temat wadium

l.

Kuzda oferta musi

by(

zab

,)pieniqdzu,,,o*.,.n,*ffi.;1ffi;;;:,'*ljl;li.iilJ;LljJff:;;ffi:l;i:ffi':ffi'
3)_gfvarancjach bankowych, 4) gwarancjach
ubezpreczeniowych, 5) porsczenrach
udzielanycrr

::::':T:::T:l::l::
przezpodmtoty' o ktdrychi'""*rnym,
mowa w art 6b ust. 5 pkt 2
Przedsigbiorczosci

s

A

3 wadium

wnoszone {t

ror,'i.

ustawy

pienigzne.i

ru 37 1240 5211 1 l I

z

dniaglistopada 2000 r. o utworzeniu polskiej
Agenc.li Rozwoju
wplacid PRZELEWEM na rachunek bankowy
w Banku pekao
'ale2y

I 0010 3553 729F,a dow6d wplaty wadium nale.y
dol4czy(do oferty. w ryrure wplaty nare2y
wpisai:
dokumentacii,projeltowel
.]"u, , *vr.onuniem instalacji klimatyzacji
"opracowanie
w budynku Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku

przy ul. Slonirnskiej

I

w Bialymstoku,,.

4

wadium

wnoszone w pozostalych formach
molna

zlo|y( w

kasie Urzgdu Miejskiego, ul
v v' J 6\LLal W4UtUlIt

do orertv. 5.

wadiu'r wnosi sis przed uplywem terminu skladania
orerr. Za skuteczne

{niai
wniesienie wadium w pieniqdzu zamawiaifcy
uwa2a wadium, kt6re w tym terminie
ntajdziesig
koncie zamawiaj*cego. 6.
zamawiailcy odrzuci ofertg je2eli wadium
'a
,or,u*o wniesione lub zostalo wniesione
w spos6b nieprawidlowy, 7. zamawiajqcy
zwraca wadium wszystkim wykonawcom ft,.
nfezwlocznie po wyborze of'erty najkorzystnie.isze.j
lub

":::::::","::':t:l':-'o:o'u

u'iewa2nieniu posrgpowanra, z

rYYJ. o.
8 wykonawcy
YYyKUla!
;:::"::::::l::"-:::::":rertazostJtawvbranajakonajkorzystniejsza,zzasftzezenieman.46usr.4ausrawy
najkorzfsmi

ejsza, zamawiajqcy zwracawadium
niezwrocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamowienia publicznego orazz wniesieniu
wrrresrcnru zloezpteczenia nalezytego
wykonania umowy. 9 . zamawiajqcy zwraca
nrczwlocznie wadium
na wniosek wykonawcy' kt6ry.wycofal
ofe{e nrzed uplywem terminu skiadania
ofert. i0. zamawiaj4cy2qda ponownego
,,,rrv6u wniesienia
vYrrrv
zwrlcofo wadium, na podsrawie arr. 46
ust. I ustawy pzp,.iezetiw wyniku rozstrzygnisci
u4ru zyBntggla
odwolaniajego oferta zostala wybranajako
frajkorzystniejsza. wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
zamawiaj4cego
zamawiaj4cv
wadiunr wraz z odsetkami, jezeli wykonawca
w odpowie dzi nawezwanie, o kt6rym
mowa w art 26 ust 3 i 3a' z przyczyn lezqcdch
po jego stronie, nie zlo2ytoswiadczefi
rub dokurnent6w potwierdzagcych
okoricznosci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. l,
odwiadczenla. o kr6rum mnrr,4 rrr o# 1<^ ..-a
,
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najkorzystniejszej' 12' zamawiajlcy
zatrzynlujewadium wraz z odsetkami,je2eli
wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana:
a)
odmdwil podpisania umowy na warunkach
o[reslonvch w ofercie, b) nie wni6si zabezpieczenianale2ytego
wykonania umowy, c)
zawarcie umowy stalo sig niemozliwe
rrrrfrrn le2qcycl,rpo stronie wykonawcy.

.

IV'l '3) P.zewiduje sig udzielen ie zariczer<na
foczet wyr<onania zamriwienia:
Nie
Nale2y podai informacje na temat udzielania
Ealiczek.

IV'L4) wymaga siq zlo'enia ofert w postaci
tftarosow elektronicznych lub dol4czenia
do ofe't katarog6w erel<tronicznych:
Dopuszcza sig ztolenie ofert w postaci
katalo 6w elektronicznych lub dolqczenia
do ofert katalo96w elektronicznych:

Nie

Infonnacje dodatkowe:
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Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowe3

Nie

zlolenieoferty wariantowej dopuszcza si9 tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty
Nie

IV.1.6)Przewidywanaliczbawykonawc6w,kt6rzyzostAn4zaproszenidoudzia|uw
(przetarg ograniczony, negocjocje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny' pattnerstvo

Qpowanlu

)

Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna liczba wYkonawc6w

Kryteria selekcj i wYkonawc6w:

zakup6w:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
Umowa ramowa bgdzie zawarta'

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramoweJ:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

lnformacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

do
Adres strony internetowej, na ktdrej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

zlo2enie ofert w formie katalog6w elektronicznych:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza sig

umowy
przewiduje sig pobranie ze ztolonychkatalog6w elektronicznych informacji potrzeb]rlch do sporz4dzenia ofert w ramach
ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

Aukcja elelrtroniczna
przewidzianejestprzeprowadzenieaukcjielektronicznej (przetargnieograniczony,prtntorgog,o'iczony,negociacjezogloszeniem)
1V.1.8)

Nie
Nale2y podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskazad elementy, kt6rych wartosci bgdq przedmiotem aukcji elektroniczrfel:

zamriwienia:
Przewiduje siq ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z oPisu {rzedmiotu
aukcji elpktronicznej orazjaki bqdzie termin ich
Nalezy podai, kt6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie
udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:
vfarunki, najakich wykonawcy bqd4 mogli licytowao
Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie b9d4
(minimalne wysokorici post4pien)

:

i specyfi acji technicznych w zakresie pol4czen:
Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzqtu elektrouicznego , rozwiqzah
wymagania dotycz4ce rejestracji i identytikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

10214
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Informacje o liczbie etap6w aukcji

ele

r czasre ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie

zlo|yli

posl4plen, zostan4 zakwali

fi

kowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamkni?cia aukcji elektror

IV.2) KRYTBRIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert;
IV.2.2) Kryteria

(ryteria
>ena

ofertowa

r0,00

rkres gwarancji na wykonane roboty

20,00

rkes gwarancji od producenta na dostarczon

IV,2,3) Zastosowanie procedury, o kt6rej

m

ur

z7dzenia kl imatyzacyjne 20,00

va w art.24aa ust,

I

ustawy pzp (przelar
(pr
g nieograniczony)

Iak
lV,3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konl

rencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.l
lV.3.l) Informacje na temat negocjacji z og szeniem
v4inimalne wymagania, kt6re muszq. speiniai
Minin
;zystkie

Przewr
'rzewidziane jes

oferty:

t zastrzezenie prawa do udzie lia zam6wienia na podstawie
ofert wstgpnych
wr
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewi
'rzewidziany.jesr podzial negocjacji na etapy

celu ograniczenia liczby ofert:

,lale2y podai informacje na temat
Nale2y
etap6w neg

jacji (w tym liczbg etap6w):

Infonn
rfonnacje dodatkowe

IV.3.2)
r',3,2) InI
trnfor.macje na temat dialogu konku

yJnego

prs potrzr
Opis
potrzeb i wymagafi zamawiajqcego lub i

nac;a o sposobie uzyskania tego opi
plsu:

Informacja
formacja o wysokoSci nagr6d dla wykonaw
do' skladani
skladania olert,

kt6rzy podczas dialogu konkurency.l
:yj nego przedstawili rozwiqzania stanowiqce
podstawg

jezeli zanawia.i4cy przewi

nagrody:

Wstgpny
stgpny hi
harmonogram postgpowania:

Podzial
dzial dial
dialogu na etapy w celu ograniczenia

I

rozwiqzah:

NaleZy
:leLy pod
podac informacje na temat etap6w dial

Informacje dodatkowe:

IV,3,3) Informacje na temat partnersfwa
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia defi

minimalne wymagania, kt6ryn muszq odpowiadai
wszystkie oferty:

Podzial negocjac.ji na etapy w celu ograniczeniu
tczby of'ert podlegajqcych negocjacjom poprzezzastosowanie
kryteri6w oceny ofert

2019-11-07 13:59

hltps:llbzp.uzp,

.pll ZP 400P odgladOpublikowanego.aspx?id:6

1 .

wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienla

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczna
Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w
Wymagania dotycz4ce rejestracji

li

i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

infbrmatycznych:
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okredlenie minimalnych

lnformacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pieir, zostan4 zakwalifikowani do
Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre6ci zawieranej umou{ w sprawie zam6wienia publicznego, albo ogolne
warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagani a dotycz4ce zabezpieczent a

n al

e2ytego wykonatt i a um o wy

:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY
na podstawie kt6rej dokonano wyboru

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiei zawartej umowy rv stosunku do tre5ci
wykonawcy: Tak
Nale2y wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z $ 13 projektu umowy: 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 dla
niewaZno3ci i bgd4 dopuszczalne w granicach unormowania artykulu 144 ustawy
zakonczenia realizacji umowy o okes trwania przyczyn, z powodu kt6rych bqdzie

j waZnoSci formy pisemnej pod rygorem

zam6wieir publicznych. 2. Przedtt|enie terminu
ne dotrzymanie terminu

zakohczenia,

bgdzie zagr o2one dotrzymanie terminu

nast4pic mo2ewyl4cznie w nastgpui4cych sytuacjach: 1)jezeli przyczytly, z powodu
zakonczenia rob6t bgd4 nastgpstwem okolicznoSci, za kt6re odpowiedzialnoSi nie

i Wykonawca, w szczegdlno$ci: bgdq nastgpstwem

nieterminowego przekazania terenu budowy, wyst4pienia kolizji z innymi 16wnolegle

owadzonymi przez inne podmioty inwestycJaml,

wjakim ww. okolicznoSci

lub b9d4 mogly miei wplyw na dotrzymanre

koniecznoSci zmian dokumentaoji projektowej w zakresie,

tenninu zakoiczenia rob6t, 2) gdy wyst4pi4 niekorzystne warunki ahnosf'eryczne uni
ze sztukq budowlan4 i wiedz4 technicznq,

w szczegolno3ci z powodu technologii real

iwiajqce prawidlowe wykonanie rob6t zgodnie

ji prac okreSlonej: umow4, normami lub innymi

przepisami, wymagaj4cej konketnych warunk6w atmosferycznych, jezeli koniecznoSc
okolicznodci, zakrore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi, 3) gdy wyst4pi kon

prac w tym okresie niejest nastQpstwem

wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t

niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy

i lub udzielenia zam6wieir dodatkowych, kt6re

wstrzymuj4 lub op62niaj4 realizacjg przedmiotu umowy lub wyst4pienia niebezpiec

wa

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigct

lub usunigcia tych kolizji, 4) wyst4piq op62nienia

w dokonaniu okreSlonych czynno3ci lub ich zaniechante ptzez wlaSciwe organy
okoliczno$ci, zakl6re Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi, 5) gdy wyst4piq
do wydania kt6rych wlaSciwe organy sq zobowi4zane na mocy przepis6w prawa, je2eli
przepisach prawa, w kt6rym ww. decyzje powinny zostai wydane oraz nie sq

12214

jej

kolizji z planowanymi lub r6wnolegle

ji pafistwowej, kt6re nie sA nastgpstwem
w wy dawaniu

decy

zji, zezw oleh, uzgodnien, itp.,

nie przekoczy okes, przewidziany w

okolicznodci, za kt6re Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnosi, 6) iezeli wystQpi brak molliwosci wykonywania
rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazaniaich
iaprzez uprawniony organ' z przyczyn niezare'nychod wykonawcy,
7) wystqpie'ia srly
wy2szej uniemoZliwiaj4cej wykonanie prze
umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. zmiany umowy w zakesie
material6w.
paranetrdw technicznych, technologii
ra rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
w stosunku do zaro2ei t
r ozwiepah projektowych pFU nast4pic
wyr4cznrc w nastgpujqcych sytuacjach: r) w przypadku ograniczenia
zakresu rob6t przy
Jedn0czesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
y,.ieleli okahe sig, 2e niektore elementy rob6t b9d4 zbgdne zpunktu
widzenia
procesu lnwestycy1nego lub technol
, 2) wyst4pienia niebezpieczeiistwa kolizji z planowariymi lub rownolegle prowadzonymr
przez lrute podmioty inwestycjami w
niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, 3) wyst?pienia
sily wyZszej
uniemoZliwiajqcej wykonanie przedmiotu
zgodnie zjej postanowieniami. 4) z uwagi na interes spoleczny, poprawg
bezpieczenstwa, przy czyny technologiczne
ust. 3 oraz

w art.

144 ust. 1 pkt

1,2,3,5 i 6

Wykorrawca powinien przedlo2yt, do akcept

publikowanych w wydawnictwie

b techniczne o obiektyw.ym charakterze.

4. Iezeli wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w

tawy Prawo zamdwien publicznych, zachodzi koniecznodd zmiany
wynagrodze'ia

i zamawiai4cego kalkulacjg

cen

jednostkowych rob6t nie wy,szycrr od drednich
cen

obowi4zui4cych w miesi4cu, w ktdrym kalkulacjajest sporz4dzanaoraz
naklad6w

rzeczowych okreSlonych w Katalogach Nak

rzeczowch w KNR, wg innych og6lnie

Rzeczowych (KNR), a w przypadku rob6t, dla ktdrych nie okreslono
nakladdw
ych katalog6w lub naklad6w wlasnych zaakceptowany
cltprzezZamawiaj4cego,

Zmiany umowy w przypadku ograniczenia

5

rob6t nastqpiq przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy, je2eli

okaZe sig, ze niekt6re elementy rob6t bgdq

'ne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego

zakesie podwykonawcy rob6t i osob

ch w ofercie, bgdq dokonane pod warunkiem wyra2enia zgody
Zamawiaj4cego na tak4

zmtanQ oraz spelnieniu warunk6w

w$

okeslonv

uzasadnionego wniosku przez strong inicjuj

okolicznoSci stanowiqcych poclstawg do

ll

i/lub technologicznego. 6. zmiany umowy w

umowy. 7. warunkiem dokonania znriany. o ktore.j mowa w ust. 2 -

6,

jest zlozenie

zmiang lub sporz4dzenie przez strony stosownego protokotu
wraz z opisem zdarzemarub
ia takiej zmiany

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACY

IV.6,l) Spos6b udostgpniania informacji

o

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o cha

IV.6.2) Termin skladania ofert lub
D ata: 20 19 -1

1

-22, go dzina:

09 :

arakterze poufnym

(jeze

li dotyczy).

poufnym

o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

45,

Skr6cenie terminu skladania wnioskdw, ze

u na pilnq potrzebg udzieletria zarn6wienia (przetarg nieograniczony

,

przetarg

ograutczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie
Wskazac powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mog4

byi

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

>jgzyk polski
IV.6.3) Termin zwiqzania oferta: do: okres w
IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie pos

iach: 30 (od ostatecznego terminn skladania ofert)

budietu Unii Europejskiej oraz nie

nia o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych
z
h zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paistwa
czlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Ha

(EFTA)' kt6re mialy byi ptzeznaczone na sfinansowanie calosci
lub czesci

zamtiwienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie
badania naukowe lub prace rozwojowe,

o udzielenie zamdwienia, je2eri srodki srui4ce sfinansowaniu
zam6wieri na

zamawiaj4cy zamierzal ptzeznaczy(. na sfinansowanie calosci lutr
czgsci zam6wienia,

nie zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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