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Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki: Robota budowlana - przystosowanie
budynku delegatury Sl^skiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Cz?stochowie dla obstugi

osob niepetnosprawnych
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolflnansowanego ze srpdkow Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamowienie mog^ iibiegac si^ wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktdrych
dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodr^bnionych organizacyjnie jednostek> ktore bfd^
realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczn^ i zawodow^ integracjf osob bfd^cych czlonkami
grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale^ podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalez^cych do jednej lub wi?cej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiaj^cy
Nie

Postfpowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postfpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postfpowania:
Post^powanie jest przeprowadzanewspdlnie przez zamawiajqcycb

Nie

Jezeli tak, nale2y wymienic zamawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadzajq post^powanie oraz
podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z
danymi do kontaktow:

Post^powanie jest przeprowadzpne wspolnie z zamawiajqcyini z innych panstw
czlonkowskicb Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeproWadzania post^powania wspolnie z zamawiaj^cymi z innych panstw
czlonkowskicb Unii Europejskiej - maj^ce zastosowanie krajowe prawo zamowien
publicznych:
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, krajowy
numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha 13 ,40844 Katowice, woj. slqskie,
panstwo Polska, tel. (032) 7351547,7351637, e-mail inwes1ycje@nfz-katowice.pl, faks
327 351 636.

. Adres strony intemetowej (URL): http://www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod ktorym moma uzyskac dost?p do narz?dzi i urz^dzeh lub
formatdw plikow, ktore nie s^ ogolnie dost?pne
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Podmiot prawa publicznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWlEmA (jezeli dotyczy):
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Podzial obowiqzkow mi?dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
post?powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z
zamawiaj^cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^cych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zamowienie b?dzie udzielane przez
kazdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostaiych zamawiaj^cych):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny 1 bezposredni dost^p do dokuqientow z posti^powania mozna uzyskac
pod adresem (URL)

Nie

htQ)://www,nfz-^katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia

Nie

http ://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Dostfp do dokumentow z post^powania jest ograniczony - wi^cej informacji mozna uzyskac
pod adresem

Nie , ■

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahi w post^powaniu nalezy przesytac:
Elektronieznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszezenie do udzialu w
postfpowaniu w inny sppsob:
Nie

Irmy sposob;

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu
winnysposdb:
Tak

Inny sposob:
na pismie
Adres:

Sl^ski Oddziai Wojewodzki NFZ, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok. 208a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzpdzi i urz^dzen lub forihatow
plikow, ktore nie s^ ogolnie dostfpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostpp do tych narzpdzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

ILl) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Robota budowlana - przystosowanie
budynku delegatury Sl^kiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Czpstochowie dla obshigi
osob niepelnosprawnych
Numer referencyjny; 22/pn/2018
Przed wszczpeiem postppowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny
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Nie

3zl2

11.2) Hodzaj zamowienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz^iciowych
Zamowienie podzielone jest na cz^sci;

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahi w postfpoivailiu mozna skladac w
odniesieniu do:

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzielenia Iqcznie nastfpuj^cych czfsci lub grup
cz^sci:

Maksymalna liczba cz^sci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, usiug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ̂ a w przypadku partnerstwa
innowaeyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, iislugf lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana polegaj^ca na przystosowaniu
budynku delegatury Sl^skiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Cz^stochowie dla obshigi
osob niepelnosprawnych, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ. 2. Przedmiot zamowienia
obejmuje swym zakresem: - rozbudow? budynku Delegatury Sl^skiego OWNFZ w
Cz^stochowie o szyb windy od strony zachodniej przebudow? ww. budynku w celu
przystosowania dla obshigi osob niepelnosprawnych, w tym wykonanie nowych stanowisk
obshigi interesariusza wyposazonych w nowe lady biurowe, instalacje elektryczne, instalacje
komputerowe, oswietlenie, system telewizji przemyslowej CCTV, Uwaga! Przedmiot zamowienia
nie obejmuje budowy drogi dojazdowej od strony ul. Czartoryskiego w Cz^stochowie, o ktorej
mowa w pozwoleniu na budow?. 3. Na opis przedmiotu zamowienia sklada si?: 1) formularz opis
przedmiotu zamowienia; 2) dokumentacja projektowa (projekty oraz przedmiary) zal^czona do
SIWZ; 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, w skrocie: STWiOR,
zal^czone do SIWZ; 4) decyzje oraz opinia zal^czone do SIWZ. 4. W formularzu opis przedmiotu
zamowienia jako tresc oferty Wykonawca winien podac nazw? producenta oferowanego dzwigu
oraz systemu telewizji przemyslowej CCTV. 5. Realizacja zamowienia b?dzie przebiegala na
warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik do niniejszej SIWZ. Wzor
umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy. 6. Wykonawca winien
udzielic gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia, tj. na wykonane roboty budowlane,
w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materialy/urz^dzenia (w tym dzwig osobowy,
system telewizji przemyslowej CCTV), a takze na pozostale elementy zamowienia, ktore mozna
obj^c gwarancji lub r?kojmi^ za wady, na warunkach okreslonych we wzorze umowy na
warunkach okreslonych we wzorze umowy. Wykonawca winien udzielic 60-miesi?cznej
gwarancji i r?kojnii za wady. Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia
podpisania protokohi odbioru robot budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem 60-miesi?cznego
okresu gwarancji i r?kojmi za wady licz^c od dnia podpisania protokohi kohcowego. 7.
najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zalCznosci od tego, czy
dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlo^ Zamawiaj^cemu
(jednej z osob wskazanych w umowie) o^wiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego
zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prac?, b?d4 zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu
pracy w calym okresie realizacji umowy. Zamawiaj^cy okreslil w SIWZ wymagania zatrudnienia
przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj^cych
wskazane przez zamawiaj^cego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie
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tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pozn. zm.).

IL5) Gl6wny kod CPV: 45223210-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45262300-4

45261210-9

44212310-5

45262500-6

45410000-4

45432100-5

45421000-4

45400000-1

45442100-8

32240000-7

45310000-3

45314320-0

39130000-2

II.6) Calkowita wartosc zamowienia 0ezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych luh dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa caikowita
maksymalna wartosc w cafym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje si§ udzielenie Zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 617 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz wanmkdw na jakich zostan^ udzielpne
zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w ktorym realizowane dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostat ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesi^cach; lub dniach:
lub

data rozpoczfcia: lub zakonczenia: 2018-12-31

11.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamowienia: w terminie do dnia 31.12.2018 r.
licz^c od dnia przekazania Wykonawcy frontu robot. Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy front
robot w terminie do 3 dni liczqc od dnia zawarcia umowy, po dopelnieniu formalnosci
wymaganych obowiqzujqcym prawem, a wynikajqcych z decyzji Prezydenta Miasta Czpstochowa
nr 860 z dnia 16.08.2018 r. o pozwoleniu na budowp. Przekazanie frontu robot winno zostac
potwierdzone przez Strony protokolem przekazania frontu robot. W terminie do 3 dni liczqc od
dnia zawarcia umowy Strony uzgodniq harmonogram realizacji robdt budowlanych.
Harmonogram ten w toku realizacji umowy mpze podlegac zmianom, uzgadnianym stosownie do
biezqcych potrzeb przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajqcego wskazanych w lunowie.
W terminie do 3 dni liczqc od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowiqzany jest przedstawic
Zamawiajqcemu dokument potwierdzajqcy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach
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okreslonych we wzorze umowy. Kwesti? terminow i zasad wykonania przedmiotu zamowienia
szczegotowo opisuje wzor umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYMITECHNICZNYM

111.1) WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU
III.l.l) Kompetencje lub upraWpienia do prowadzenia okreslonej dzialalnoSci
zawodowej, o ile wynika to z odrfbnych przepisow
Okreslenie warunkow;

Informacje dodatkowe
III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
III. 1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow:

Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziahi w postepowaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych c^nnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacje o kyi^alifikacjach zawodowych lub dOswiadczeniu tych osob:
Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia Okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
in.2.2) ZamawiaJecy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art; 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiajecy przewiduje nastepujece fakuitatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ pSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU
WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUGZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu
Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEI^ LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCY W POST]^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC^ W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

HI.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

IH.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
IH.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWaERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
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USTAWY PZP

ni.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt m.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-
katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze
Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W przypadku
przynalemosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z
oswiadczeniem dokumenty b^dz informacje potwierdzajqce, ze powi^zania z innym
Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie
zamowienia. For. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzehiaMinistraRdzwojuz dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow (...). Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa
stanowi zal^cznik do SIWZ.

SEKCJAIV: PROCEDURA

IV.ljOPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj^cy z^da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium
1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da pd Wykonawcy wniesienia wadium
w wysokosci: 9.000,00 zlotych (slownie: dziewi^c tysi^cy 00/100 ztotych). 2. Wykonawca
moze wniesd wadium w jednej lub kilku nast^puj^cych foimach: 1) pieni^dzu, 2) por^czeniach
bankowych lub por?czeniach spPldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym, ze
por?czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^znym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi?biorczosci. 3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nale:^ wplacic przelewem na
rachunek bankowy wskazany ponizej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420
0002. Na potrzeby przelewPw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz
adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^ch 1,
40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?ma,
Wykonawca obowiqzany jest zloi^c dokument - waditmi w kasie Slqskiego OW NFZ w
Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410. Tresc takiego dokumentu nie moze
warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci zqdania
wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wamosci^ musi obejmowac
okres odpowiadaj^cy terminowi zwiqzania ofertq (30 dni). Bieg tego terminu rozpoc^na si?
wraz z uplywem terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^ania
ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktorym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno miec
charakter bezwarunkowy i nieodwolalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem
terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie
dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplyw srodkPw pieni?znych na podany wyzej
rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert, o ktorym mowa w pkt XI ppkt 1
SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikajqcymi z art. 46 pzp. 6. Zaniawiaj^cy
zobowi^zany jest odrzucic ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposob nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nale^ podac informacje na temat udzielania zaliczek:

iV.1.4) Wymaga si? zlozenia ofert w postaei katalogow elektronicznyeh lub dol^czenia do
ofert katalogow elektronicznyeh:

Nie ' - ■ ■
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Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaci katalogow eiektronicznych lub dol^czenia do ofert
katalogow eiektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? ziozenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym zlozCniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostan^ zaproszeni do udzialu w
post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
imowacyjne)

Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow
Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na ktorej b?d4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si? zlozenie ofert w
formie katalogow eiektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze zlozonych katalogow eiektronicznych infonnacji potrzebnych do
sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukeji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)
Nalezy podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja b?dzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b?d^ przedmiotem aukeji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj^ce z opisu
przedmiotu zamowienia:

7zl2
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elektronicznej oraz jaki b^dzie termin ich udost?pmenia;
Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposob post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b^d^ warunki, na
jakich wykonawcy b^d^ mogli licytowac (minimalne wysokosci postqpien):
Informacje dotycz^ce wykorzystywanego spfz^tu elektronicznego, rozwi^an i specyfikacji
technicznych w zakresie pol^czen:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zloi^li nowych post^pieh, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego
etapu:

Warunki zamkni^cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

KryteriaZnaczenie

Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie proceduiy, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
hieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo iniiowacyjne
rV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, ktore musz^ spelniac wszystlde oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst?pnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale:^ podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczb? etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagah zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi^zania stanowi^ce podstaw? do skladania ofert, jezeli zamawiaj^cy przewiduje
nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zan:
Nale^ podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
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Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujqce minimalne wymagania, ktorym musz^
odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji ha etapy w celu ograniezeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfjkacji istotnych warunkow zamowienia:

Informacje dodatkowe:

1V.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, naktorej b§dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na ktorej jest dost?pny bpis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotycz^ce rejestraeji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urz^dzeh informatycznych:
Sposob post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
post^pieh:
Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlo:^li nowych post^pieh, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego
etapu:

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni^cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzpne do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publiczhegd, albo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dolycz^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sif istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale^ wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1)—Zamawiaj^cy, moze z^dad od Wykonawcy zmiany lub odsunipcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
jezeli sprzpt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie daj^ rpkojuii nalezytego wykonania powierzonych podv^konawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ushxg lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie na z^danie Zamawiaj^cego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaj^
postanowienia niniejszej umowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany
podwykonawcy, zrezygnowac z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawcy w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 22/pn/2018. Zmiana
podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy b^dz wprowadzenie
podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
hr 22/pn/2018, winno nastqpic w drodze pisemnego aneksu do umowy. W zwi^zku z tym, iz
robota budowlana objyta przedmiotehi umowy bydzie wykonywana w miejscu podlegaj^cym

^ 11 bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed przyst^pieniem do
wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz
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dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie
roboty budowlanej. Wykonawca zobowi^zuje si? zawiadamiac Zamawiaj^cego o wszelkich
zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze
przekazywac informaeje na temat nowych podwykonawGow, ktoryni w pozmiejszym okresie
zamierza powierzyc realizacj? roboty budowlanej (jezeli dotyczy). Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedlo:^ wraz z kopi^ umowy o podwykonawstwo dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzaj^cy,
ze osoby zawierajqce umow? w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajq
uprawnienia do jego reprezentacji. Powierzenie realizacji zadan irulemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta zaakeeptowana przez Zamawiaj^eego
umowa o podwykonawstwo, lub iima istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t^ umow^ wymaga ponownej akceptaeji Zamawiaj^cego w trybie okreslonym w
niniejszym paragrafie. 2)— W zwi^zku z tym, iz robota budowlana obj?ta przedmiotem umowy
b?dzie Wykonyw^a w miejscu podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^eego,
Zamawiaj^ey z^da, aby przed przyst^pieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^ juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowi^zuje si?
zawiadamiac Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakeie realizacji umowy, a takze przekazywac informaeje na temat nowyeh
podwykonawcow, ktorym w pomiejszym okresie zamierza powierzyc realizacj? roboty
budowlanej (jezeli dotyczy). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlo:^
wraz z kopi^ umowy o podwykonawstwo dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzaj^cy, ze osoby zawieraj^ce umow? w
imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaj^ uprawnienia do jego
reprezentacji. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
niz ten, z ktoiym zostala zawarta zaakeeptowana przez Zamawiaj^eego umowa o
podwykonawstwo, lub iima istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych
t^ umow4 wymaga ponownej akceptaeji Zamawiaj^cego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie. Do zmian istotnyeh postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje si? zasady
okreslone w paragrafie 2 wzoru umowy. 3)— Umowa b?dzie mpgla ulec zmianie w zakresie
terminu wykonania umowy w przypadku wyst^pienia nast?puj ̂cyeh przeszkod w j ej realizacj i: a)
w przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj?tym w doktrynie i
orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, niemoimosc jego przewidzenia, niemoaiosc zapobiezenia
jego skutkom), takieh jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki
uliezne, jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych. W takim przypadku, o
okolieznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy Wykonawca
zobowi^zany jest niezwloCznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac pisemne
stanowisko Zamawiaj^eego co do kwalifikaeji zdarzenia, najakie powoluje si? Wykonawca, jako
sily wyzszej oraz jej wplywu na mo:^iwosc prowadzenia robot, b) w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezqcych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych warunkami organizacyjnymi
lub innymi okolicznosciami, przez ktore nalezy rozumiec w szczegolnosci sytuacje wynikaj^ce z
wad dokumentacji, w oparciu o ktorq realizewana jest umowa, a takze sytuacje zwi^zane z
koniecznosei^ uzyskania dodatkowyeh decyzji, pozwoleh, uzgodnieh etc., jezeli uniemozliwia to
wykonywanie robot; c) w przypadku zaistnienia warunkow atmosferyeznych uniemozliwiaj^cych
prawidlowC technologieznie wykonywanie robot budowlanych. Zasadnosc powolania si? na
przedmiotow^ przeslank? b?dzie kazdorazowo oceniana przez Zamawiaj^cego na podstawie
powszechnie dost?pnej wiedzy budowlanej na temat proeesow technologicznych wykonywania
robot budowlanych; Za warunki atmosferyczne uniemozliwiaj^ce prawidlowe technologieznie
wykonywanie robot budowlanych - niniejsze dotyczy robot zewn?trznych - Strony umowy uznaj^
spadek temperatury powietrza w nocy ponizej +5 stopni Celsjusza. Wyst^ienie takiej
okolicznosci yvirmo Zostac uwzgl?dnione w dziermiku budowy. d) gdy wyst^pi koniecznosc
wykonania robot dodatkowyeh b^dz robot zamiennych, jezeli wstrzymuj^ one lub opozniaj^
realizacj? przedmiotu umowy; e) w przypadku wySt^pienia niebezpieczehstwa kolizji z
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planowanymi lub rownolegle prowadzpnymi przez iime podmioty inwestycjami w zakresie
niezbpdnym do uniknipcia lub usunipcia tych kolizji. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z
wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a, b, c, d lub e), terniin wykonania robot budowlanych
zostanie zawieszony na okres niezbpdny do usunipcia lub ust^pienia przeszkody w wykonywaniu
robot. Od pierwszego dnia roboczego nastppujqcego po dniu usunipcia lub ust^pienia przeszkody
bieg terminu realizacji robot budowlanych bpdzie kontynuowany. Zawieszenie terminu realizacji
robot budowlanych bpdzic wymagalo piscmncgo potwicrdzcnia przcz Zamawiaj^ccgo na
protokolc zawicszcnia okrcslaj^cym w szczcgdlnosci datp rozpoczpcia okrcsu zawicszcnia,
podpisanym przcz Zamawiaj^ccgo oraz Wykonawcp. Kazdorazowc zawieszenie robot zostanie
rowniez odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone wpisami w kolejnych dniach az do
usunipcia lub ust^pienia przeszkody. Po usunipciu lub ust^pieniu przeszkody, Strony niniejszej
umowy sporz^dz^ pisemny aneks do umowy wskazuj^ey okres trwania zawicszcnia realizacji
robot budowlanych oraz okre^laj^ey termin pozostaly do zakonczenia realizacji umowy z
uwzglpdnieniem liezby dni kalendarzowyeh trwaj^eego zawicszcnia. Wyst^pienie ktorejkolwiek z
przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaezac zawicszcnia terminu realizacji robot
budowlanych jako calosci; przcszkoda moze dotyczyc realizacji pojcdynczcj pozycji lub
nicktorych pozycji szczcgolowcgo kosztorysu ofcrtowcgo, b^dz ich czpsci, co nie wyklucza
prowadzcnia robot budowlanych w innym zakresie. 4)— Z uwagi na finansowanic niniejszej
umowy ze srodkow inwestycyjnych roku 2018, Zamawiaj^cy zastrzega, iz: a) w sytuacji -
niezakohezenia realizacji umowy do dnia 21.01.2019 r. z powodu niedotrzymania terminu
realizacji umowy przez Wykonawep, Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do rozwi^ania
umowy z zachowaniem zasad okre^lonych w §12 ust. 8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy
kary umownej w wysokosei 5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ust.l
umowy. b) w sytuacji niezakohezenia realizacji umowy do dnia 21.01.2019 r. z powodu innego
niz wskazany pod lit. a, a takze, jezeli w przypadku, o ktorym mowa pod lit. a, Zamawiaj^cy nie
skorzysta z prawa do rozwi^ania umowy, Zamawiajqcy dokona inwentaryzacji robot oraz oeeny
ich zaawansowania wedhig stanu na dzieh 21.01.2019 r. w oparciu o zal^cznik nr 2 do umowy.
Stosownie do powyzszego Zamawiaj^ey zaplaei Wykonawcy wynagrodzenie za faktyeznie
wykonany zakres umowy, nie wipcej jednak niz 80% kwoty wynagrodzenia calkowitego umowy,
nawet w przypadku, gdyby wartosc wykonanych na dzieh 21.01.2019 r. prac przekroczyla
poziom procentowy wskazany w zdaniu poprzednim. Podstaw^ zaplaty - obok faktury VAT
wystawionej i dostarezonej przez Wykonawe? Zamawiaj^cemu nie pozniej niz w dniu 25.01.2019
r., z zastrzezeniem konsekwencji niedotrzymania ww. terminu wskazanych w §8 ust. 3 umowy,
b?dzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzieh 21.01.2019 r., a takze protokol
zawicszcnia robot. Do zawicszcnia terminu wykonania umowy w omawianym przypadku znajd^
odpowiednie zastosowanie zasady opisane w ust.2-4 niniejszego paragrafu. Bieg terminu
realizacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany od pierwszego dnia roboczego nast^puj^eego
po dniu usuni^cia lub ustqpienia przeszkody, a wi?c po uzyskaniu przez Zamawiaj^eego srodkow
fmansowych na rok 2019 na realizaej? umowy. Do odbioru robot, zasad wystawiania faktur oraz
zaplaty wynagrodzenia stosuje si? odpowiednio postanowienia §7-8 umowy. W przypadku
nieuzyskania srodkhw finansowych przez Zamawiaj^eego do dnia 30.04.2019 r., Zamawiajqcy
rozwi^ze niniejsz^ umow? w zakresie niezrealizowanej ez?sci przedmiotu umowy z zachowaniem
14 - dniowego okrcsu wypowiedzenia liczonego od dnia zlozenia wypowiedzenia na pismie. Po
dokonaniu wypowiedzenia, a przed uplywem terminu wypowiedzenia, Wykonawea dopelni
wszystkieh wymaganyeh umow^ formalnosci. 5)— Jezeli w okresie realizacji umowy nast^pi
ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyjmuje si? nast?puj4ce zasady. Jezeli zmiana stawki
podatku VAT b?dzie oznaczala zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy albo - w sytuacji, gdy
podatek VAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami obowi^zany b?dzie odprowadzac
Zamawiaj^cy - zwi?kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie netto
umowy, w tym takze wartosei, ceny netto podane w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie obnizone
w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^eej stawki podatku VAT, wydatek brutto po
stronie Zamawiaj^cego nie przekroczyl ceny oferty netto Wykonawcy powi?kszonej o podatek
VAT w wysokohci obowi^zuj^eej w dniu zlozenia oferty w zamowieniu nr 22/pn/2018. W
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przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do
wynagrodzenia netto umowy, w tym takze do wartosci, cen netto podanych w zal^czniku nr 2 do
umowy, zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej na skutek zmniejszenia
stawki. Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do
umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w :^cie
zmiany stawki podatku VAT. 6)— W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo^e dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z
zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania
zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego z
odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i
potwierdzona stosownym aneksem do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost^pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

l^rodki sluz^ce ochronie mformacji o charakterze poufnym

rv.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu:
Data: 2018-10-11, godzina: 11:00,
Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl^du na piln^ potrzeb? udaelenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogioszeniem):
Nie

Wskazac powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog^ bye sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
post?powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwiqzania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje si§ uniewaznienie postfpowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Eurdpejskiej oraz niepodlegaj^cych
zivrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye praeznaczone na sfinansowanie
calosci lub cz^sci zamowienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki
sluz^ce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiaj^cy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub cz?sci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane Nie
rv.6.6) Informacje dodatkowe:
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