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Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego: Budowa sieci komputerowej z dedykowaną instalacją

elektryczną oraz przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni w systemie

zaprojektuj i wybuduj w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów

informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług

publicznych” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2

Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie
 

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 

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego

w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WL

2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

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

 
 
Ogłoszenie nr 608149-N-2018 z dnia 2018-08-31 r. 
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Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew KRS

0000397089, REGON 061432315, NIP 712-32-72-490 

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: Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, krajowy numer identyfikacyjny

061432315, ul. Partyzancka  2 , 21-007  Mełgiew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 512 224 118,

517957257, e-mail anna.serafin@j3s.org, krzysztof.puch@j3s.org, faks . 

Adres strony internetowej (URL): fundacja.j3s.org 

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): 
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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

zamówienia

Tak 

fundacja.j3s.org

 

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: 

Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa (sporządzoną w formie pisemnej, w

języku polskim): za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 1481), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca. 

Adres: 

21-050 Piaski, Lubelska 77, budynek Urzędu Miejskiego w Piaskach, pokój nr 1
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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 sieci komputerowej z dedykowaną

instalacją elektryczną oraz przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni w systemie

zaprojektuj i wybuduj w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów

informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych”

współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe

Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie 

Numer referencyjny: FS/CL/01/2018 

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: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

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

 

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

wykonawcy: 

2 

 

 

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
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- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa sieci komputerowej z dedykowaną

instalacją elektryczną oraz przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni w systemie

zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części: 1.1 Część 1K zwana dalej również

Zadaniem 1K: zaprojektowanie i budowa sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną oraz

przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni w siedzibie Zamawiającego 1K zgodnie z

Załącznikiem nr 1K do SIWZ, 1.2 Część 1U zwana dalej również Zadaniem 1U: zaprojektowanie i

budowa sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną oraz przystosowanie pomieszczenia do

pełnienia funkcji serwerowni w siedzibie Zamawiającego 1U zgodnie z Załącznikiem nr 1U do SIWZ. 2.

Przedmiot zamówienia dla pojedynczego Zadania (Części) obejmuje: 2.1 wykonanie projektu

wykonawczego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę sieci

komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną oraz przystosowanie pomieszczenia do pełnienia

funkcji serwerowni wraz z kosztorysami inwestorskimi z przedmiarami dla robót objętych projektem, 2.2

wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na wykonaniu: 2.2.1 instalacji elektrycznej

dedykowanej dla urządzeń komputerowych, 2.2.2 instalacji okablowania strukturalnego, 2.2.3 adaptacji

pomieszczenia serwerowni, (przy czym roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie,

dlatego wszelkie prace w budynku będą musiały być wykonywane w koordynacji z odpowiednim

Zamawiającym, w wyznaczonych przez niego godzinach), 2.3 pełnienie nadzoru autorskiego, 2.4

udzielenie gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1K oraz w Załączniku nr 1U.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1K (odnoszącym się do

Zadania 1K) oraz w Załączniku nr 1U do SIWZ (odnoszącym się do Zadania 1U) – „OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY”. 4. Zamawiający

dopuszcza przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibach Zamawiających w

celu zapoznania się ze stanem istniejącym. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na

zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy

jest wspólny dla wszystkich zadań). 6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 6.1 71000000-8 Usługi

architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 6.2 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie

projektowania, 6.3 45000000-7 Roboty budowlane, 6.4 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji

elektrycznych, 6.5 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 6.6 45314300-4

Instalowanie infrastruktury okablowania, 6.7 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów

alarmowych, 6.8 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 7. Dodatkowe

informacje dla wykonawców: 7.1 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do

opracowania kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie koniecznym do wykonania

robót budowlanych, uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy, a w szczególności Prawo
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budowlane oraz ustawę Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 29, art. 30,

art. 31 ustawy Pzp. Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót

budowlanych. W związku z tym, Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo

zamówień publicznych, który określa, że przedmiot zamówienia nie można opisywać przez wskazanie

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Wykonawca

zobowiązany, więc jest do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów

technicznych, tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na specyfiką

przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą

dostatecznie dokładnych określeń i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia,

to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i

dopisania „lub równoważne”. 7.2 Dokumentacja projektowa winna posiadać niezbędne uzgodnienia

międzybranżowe i uzgodnienia z użytkownikiem oraz dysponentami sieci. 7.3 Dokumentacje muszą być

realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi: 7.3.1 Ustawą z dnia 7 lipca

1994 roku - Prawo budowlane, 7.3.2 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień

publicznych, 7.3.3 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 7.3.4 Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 7.3.5 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, 7.3.6

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 7.3.7

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami, 7.3.8 Rozporządzenie Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 7.4 Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru

autorskiego. 7.5 Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność. 7.6

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz

wszelkich dokumentów z tym związanych. 7.7 Wykonawca ponosi 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 wartość lub charakter
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oferty lub realizację robót. 7.8 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnego zakresu robót, który

wynika z dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla

uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia. 7.9 Zamawiający wymaga

minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (jest to kryterium oceny ofert) za

wyjątkiem okablowania strukturalnego, na które wymaga nie mniej niż 20 lat (w przypadku gwarancji

producenta na okres dłuższy niż 20 lat obowiązuje okres gwarancji wskazany przez producenta). W

zakres gwarancji oraz cenę oferty powinna wchodzić wymagana przez producenta okablowania

strukturalnego liczba przeglądów gwarancyjnych oraz innych czynności wymaganych przez producenta

dla zachowania okresu gwarancji wskazanego przez producenta. 7.10 Gwarancja liczona będzie od dnia

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z urządzeniami. 8. Zamawiający

dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę

zadań (liczbę części). 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Pzp. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

części zamówienia na roboty budowlane. 13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy lub podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom, i podania

przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z treścią oświadczenia, o którym mowa w rozdziale

VI lit. A pkt 1 SIWZ. 14. W przypadku braku informacji, o której mowa w pkt poprzedzającym,

Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców

przy jego realizacji. 15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia. 16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 17.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 18. Zamawiający wymaga, aby osoby zatrudnione

bezpośrednio przy wykonywaniu robót budowlanych były zatrudniane na podstawie umowy o pracę (w

dowolnym wymiarze). Wymóg ten dotyczy osób wykonujących pracę fizyczną rozumianą jako

wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się

określonymi narzędziami lub urządzeniami, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
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pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 19. Przed przystąpieniem do realizacji umowy

wynikającej z niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającym wykaz

osób, które będą wykonywały czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym,

że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 20. Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę

dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców: Wykonawca jest

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących pracę fizyczną

rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z

posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami, jeżeli wykonanie tych czynności polega

na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Dane osób

wykonujących te czynności zostaną przedłożone Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi we

wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania,

czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez

wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45311200-2 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

71320000-7

45000000-7

45311100-1

45314300-4

45312200-9

45400000-1

71000000-8

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

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

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 105 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących terminach:

1.1 Termin wykonania i przekazania uprzednio uzgodnionej dokumentacji projektowej wykonawczej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kompletu kosztorysów: maksymalnie do 30 dni od

daty zawarcia umowy. 1.2 Termin wykonania robót budowlanych: maksymalnie do 105 dni od daty

zawarcia umowy. Termin realizacji całego zamówienia stanowi kryterium oceny ofert według rozdziału

XIII SIWZ.

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: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: a) odnośnie warunku zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem: -w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
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najmniej jednego projektu wykonawczego obejmującego rozbudowę lub budowę instalacji systemu

okablowania strukturalnego obejmującego co najmniej 50 punktów przyłączeniowych, - w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej rozbudowę lub budowę

instalacji systemu okablowania strukturalnego o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 PLN

brutto (słownie: sto tysięcy zł i 00/100), b) odnośnie warunku zdolności zawodowej - Zamawiający

uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego

osoby posiadające następujące kwalifikacje: - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia

projektowe w specjalności elektrycznej oraz nie mniej niż 1 rok doświadczenia zawodowego w

zakresie projektowania oferowanego systemu okablowania strukturalnego, - co najmniej jedną osobę

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz nie mniej niż 1 rok doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi i/lub

kierowaniu budową w tej specjalności, - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej oraz nie mniej niż 1 rok doświadczenia

w kierowaniu robotami budowlanymi i/lub kierowaniu budową w tej specjalności. UWAGA:

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią

kilku wymaganych uprawnień. Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z

ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1332) oraz

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jednolity Dz. U z 2014 roku poz. 1278)

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach

odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.

z 2016 roku poz. 65). 

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: Nie 

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
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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 

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: 

W zakresie warunku określonego w SIWZ rozdziale V pkt 1.2.3.a) Wykonawca złoży: 1. wykaz usług

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
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podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 4 do SIWZ), 2. wykaz robót budowlanych 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 (według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). W zakresie warunku określonego w SIWZ rozdz. V pkt

1.2.3.b) Wykonawca złoży: 1. wykaz osób, 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 (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 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 

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

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 8.3, składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 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 powyżej w pkt. 8.4, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 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
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zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

tego dokumentu. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp,

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI część

C) ppkt. 8.3 SIWZ. A. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Do oferty każdy

Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w

Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W zakresie

polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, określonych w rozdziale V pkt 5.1,

wykonawca złoży: zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Dokument (lub dokumenty), z którego wynikać będzie, że osoba

podpisująca ofertę jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu (na zewnątrz) i

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 4. W przypadku wspólnego

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw

wykluczenia. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby -

warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza również w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1,

informacje dotyczące tych podmiotów. B. Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
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od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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

(wzór oświadczenia określono w Załączniku nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Wykonawcy przystępujący do przetargu

obowiązani są wnieść wadium w wysokości: 2.1 Zadanie 1K – 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć

tysięcy i 00/100 PLN), 2.2 Zadanie 1U – 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy i 00/100 PLN). 3.

Wadium może być wniesione w następujących formach: 3.1 pieniądzu, 3.2 poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3.3 gwarancjach bankowych, 3.4 gwarancjach

ubezpieczeniowych, 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U. z 2016 roku poz. 359). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej

niż w pieniądzu, gwarancja (lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym

prawem i winna zawierać następujące elementy: 4.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – co najmniej jednego z

współwykonawców), beneficjenta gwarancji, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 4.2 określenie wierzytelności, która ma być

zabezpieczona gwarancją, 4.3 kwotę gwarancji, 4.4 termin ważności gwarancji, obejmujący co

najmniej okres związania ofertą, 4.5 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy: 4.5.1 Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie
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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.

4.5.2 Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp). 5. Postanowienia

pkt. 4 stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt. 3.2 oraz 3.5. 6. Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić przelewem (odrębnie dla każdego zadania/części) na rachunek bankowy

Pełnomocnika Zamawiających: Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, Partyzancka 2,

21-007 Mełgiew, nr konta: 87 8689 0007 3000 0825 2000 0010. 7. Na poleceniu przelewu winien być

umieszczony tytuł: „Wadium do przetargu nr FS/CL/01/2018 – Zadanie <1K lub 1U>”. 8. Wadium

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za

pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank

prowadzący rachunek Pełnomocnika Zamawiających potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed

upływem terminu składania ofert (to jest przed datą i godziną wyznaczoną do składania ofert). W

wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę

lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do

stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 9. W

przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, do oferty należy załączyć w

oddzielnej koszulce lub kopercie oryginał gwarancji lub poręczenia (nie należy zszywać z ofertą). 10.

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium w sposób

nieprawidłowy, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). 11. Zamawiający zwróci

niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania

ofert. 12. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci wadium wszystkim

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia okoliczności, o

których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, to znaczy jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, 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. 15. Zamawiający
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zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art.

46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16.

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 16.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie, 16.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, 16.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

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

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: 
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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: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

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

zamówienia: 

 

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

jaki będzie termin ich udostępnienia: 
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

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

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

CENA 60,00

TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZAMÓWIENIA 20,00

OKRES GWARANCJI 20,00

 

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

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

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

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

 

Informacje dodatkowe 
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

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

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

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

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

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

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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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) Zmiany postanowień Umowy zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: a. w przypadku przerwy w robotach

spowodowanej działaniem siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i

niemożliwego do zapobieżenia, b. w zakresie zmiany formy zabezpieczenia Umowy, c. zmiany

obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu

prawnego, d. konieczności zmniejszenia zakresu robót objętych Umową w przypadku wystąpienia robót

zaniechanych, e. zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych i tym podobnych), których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - na przykład:  w przypadku aktualizacji

dostarczanych przez Wykonawcę rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (na

przykład: wycofanie z obrotu materiałów, urządzeń lub podzespołów), zmiany dostarczanych rozwiązań

na analogiczne, w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć tychże urządzeń lub

oprogramowania w terminie wyznaczonym w umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć

terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością terminowego wydatkowania

środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych), zmiana nie może spowodować

podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych i jakościowych zaoferowanego przedmiotu

zamówienia,  gdy wystąpi obiektywna konieczność wykonania części robót inną technologią niż
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założono w ofercie lub dokumentacji projektowej, f. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego

podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22

ust. 1. pkt 2) ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, g. w

zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT: jeżeli w trakcie realizacji

przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia.

Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za

roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, h. zmiana wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w

trakcie obowiązywania Umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez

Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze Stron Umowy, w terminie do 30 dni licząc od dnia

wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przestawienie

argumentów w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, i. zmiana zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczaniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w trakcie obowiązywania Umowy – jeżeli zmiany te będą miały

wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze Stron Umowy, w

terminie do 30 dni licząc od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się

do drugiej Strony o przestawienie argumentów w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, j.

przerwania prac przez właściwe organy administracji albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia

sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiający dopuszcza

wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas tej przerwy, k. gdy wystąpią inne udokumentowane

przyczyny niezależne od Wykonawcy, mające wpływ na realizację Umowy - Zamawiający dopuszcza

wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas usunięcia tychże udokumentowanych przyczyn, l. w razie

zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej Umowy w zakresie

uniemożliwiającym jej wykonanie, w szczególności w razie zmiany terminarza realizacji zadania, m. w

przypadku przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni

wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, n. gdy konieczne okaże się wykonanie robót

dodatkowych uniemożliwiających kontynuowanie prac będących przedmiotem zamówienia, czego nie

można było stwierdzić w dniu zawarcia umowy - w takim przypadku Zamawiający dopuszcza

wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas wykonania takich robót, o. dopuszczalne będą inne zmiany

Umowy, o ile nie będą one istotne w stosunku do treści oferty, p. dopuszcza się inne zmiany, o ile
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zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2) Inicjatorem zmian

może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy

zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia. 

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: 2018-09-17, 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: 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: Tak 

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

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Część 1K zwana dalej również Zadaniem 1K
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1) 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:zaprojektowanie i

budowa sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną oraz przystosowanie pomieszczenia do

pełnienia funkcji serwerowni w siedzibie Zamawiającego 1K zgodnie z Załącznikiem nr 1K do SIWZ
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311200-2, 71000000-8, 71320000-7, 45311100-1, 45314300-4,

45312200-9, 45400000-1, 45000000-7
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 105
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA 60,00

TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZAMÓWIENIA 20,00

OKRES GWARANCJI 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 2 Nazwa: Część 1U zwana dalej również Zadaniem 1U

1) 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:zaprojektowanie i

budowa sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną oraz przystosowanie pomieszczenia do

pełnienia funkcji serwerowni w siedzibie Zamawiającego 1U zgodnie z Załącznikiem nr 1U do SIWZ
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311200-2, 71000000-8, 71320000-7, 45000000-7, 45311100-1,

45314300-4, 45312200-9, 45400000-1
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 105
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA 60,00

TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZAMÓWIENIA 20,00

OKRES GWARANCJI 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


