
Gmina Sobótka: Utworzenie Regionalego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce- przebudowa

budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji

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

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4- Regionalny Program

Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 510939-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul.

Rynek 1 , 55050 Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail

przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123.

Adres strony internetowej (URL): www.sobotka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie
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www.bip.sobotka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

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:

Nie

Inny sposób:

Adres:

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie Regionalego Centrum Kultury

Słowiańskiej w Sobótce- przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji

Numer referencyjny: GNiZP.271.1.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

do:

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

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

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Miejsce realizacji zamówienia oraz opis obiektu Sobótka ul. Chopina 25 55-050 Sobótka

Działki ewidencyjne nr 58/4, 58/5, 58/3, AM – 16, obręb Sobótka Budynek Ślężańskiego Ośrodka

Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce składa się z trzech segmentów: budynku frontowego przy ul.

Chopina, budynku sali widowiskowej oraz budynku kotłowni. Budynek frontowy – trzykondygnacyjny

z płaskim dachem pulpitowym, mieści główną klatkę schodową, pomieszczenia recepcyjne, sanitariaty

oraz pomieszczenia biurowe. Budynek sali widowiskowej – dwukondygnacyjny, trzytraktowy z

dachem dwuspadowym, z amfiteatralną widownią z balkonem oraz sceną w trakcie środkowym.
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Budynek kotłowni – budynek parterowy, z pulpitowym, płaskim dachem, dobudowany do sali

widowiskowej od strony południowej.Zamawiający zleca realizację robót budowlanych w oparciu o

posiadaną dokumentację projektową: 1)„Projekt Przebudowy Budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury

Sportu i Rekreacji w Sobótce” zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę nr 112/2013 (tylko w

zakresie części architektoniczno-konstrukcyjnej, ponieważ instalacje sanitarne oraz elektryczne zostały

zaktualizowane w 2016 roku) (PROJEKT NR 1) 2)„Projekt Budowlany i Wykonawczy Zamienny do

Projektu Przebudowy Budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce”

zawierający aktualizację dokumentacji projektowej zatwierdzony decyzją zamienną pozwolenia na

budowę 381/2016 (PROJEKT NR 2) – aktualizacja projektu nr 1 w zakresie konstrukcji na scenie,

przebudowy schodów wewnętrznych (pom. 23) i wykonaniu drzwi EI 60 w ścianie zewnętrznej

budynku . aktualizacja do projektu nr 1. 3)Część Sanitarna wg projektu aktualizacji i modyfikacji

dokumentacji projektu na kontynuację budowy sali widowiskowej przy Ślężańskim Ośrodku Kultury,

Sportu i Rekreacji w Sobótce ul. Chopina 25 z 2016 r. (PROJEKT NR 3) – aktualizacja do projektu nr

1. 4)Cześć elektryczna wg projektu aktualizacji i modyfikacji dokumentacji projektu na kontynuację

budowy sali widowiskowej przy Ślężańskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce ul.

Chopina 25 z 2016 r. (PROJEKT NR 4) – aktualizacja do projektu nr 1. 5)„Projekt Wykonawczy

Wyposażenia Multimedialnego Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce”

(PROJEKT NR 5) 6)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Sanitarnych

i Elektrycznych (STWIOR) oraz wytyczne wykonania i wykończenia wnętrz w budynku Ślężańskiego

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce (WYTYCZNE). Zamawiający wymaga aby wykonane

roboty były zgodne z powyższa dokumentacją projektową (projekty od 1 do 5 oraz w szczególności ze

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi wykonania i wykończenia wnętrz

w budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce). Powyższa dokumentacja

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ. Zakres robót do zrealizowania niniejszym postępowaniem

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania zawarty jest w dokumentacji

projektowej (załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ). Zakres robót do realizacji niniejszym

postępowaniem ujęty jest w dokumentacji projektowej: 1) Projekt budowlany przebudowy budynku

Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce z 2013 r. – część architektoniczno –

budowlana, bez części elektrycznej oraz sanitarnej ponieważ została ona zaktualizowana w styczniu

2016 r. (projekt nr 1) 2) Projekt budowlany i wykonawczy zamienny przebudowy budynku

Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce (projekt nr 2) W złożonej ofercie

Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia na podstawie

powyższej dokumentacji projektowej. Jej zakres obejmuje m.in.: 1)Roboty rozbiórkowe (wykopy pod

fundamenty pod strop WPS i pod projektowaną kanalizację sanitarną, rozbiórki elementów
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betonowych – schody w holu (wg rys. proj.), w miejscach instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynku,

rozbiórka ścianek, przekucia otworów w ścianach, wywiezienie materiału z rozbiórek) ujęte w opisie

technicznym lub zaznaczone na dokumentacji rysunkowej w dokumentacji projektowej - bez

opisanych robót rozbiórkowych, które zostały już wykonane i które są wymienione w rozdziale IV pkt.

3. „Zakres robót zrealizowanych w latach ubiegłych (2014 – 2016)”, 2)Fundamenty pod ściany pod

strop WPS w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej, 3)Strop WPS w miejscu wskazanym w

dokumentacji projektowej, 4)Roboty murowe i zamurowania ujęte w opisie technicznym lub

zaznaczone na dokumentacji rysunkowej w dokumentacji projektowej - bez opisanych robót

murowych, które zostały już wykonane i które są wymienione w rozdziale IV pkt. 3 „Zakres robót

zrealizowanych w latach ubiegłych (2014 – 2016)”, 5)Konstrukcje stalowe – wzmocnienie stropu

kleina od dołu kształtownikami ze stali – za sceną na parterze w budynku sali widowiskowej, 6)Dach

nad salą widowiskową – uzupełnienia – wykonanie daszków nad wejściami od strony zachodniej

(parking) oraz południowej (kotłownia), 7)Ocieplenie i pokrycie dachu nad budynkiem kotłowni,

8)Podłoża pod posadzki na parterze w pomieszczeniach parteru (pom. 2, 3, 4, 5, 11, 20a, 21, 22, 28,

29, 30) - bez opisanych wykonanych posadzek, które zostały już wykonane i które są wymienione w

rozdziale IV pkt. 3 „Zakres robót zrealizowanych w latach ubiegłych (2014 – 2016)”, 9)Wzmocnienie

stropu kleina i podłoża pod posadzki na piętrze – w budynku sali widowiskowej, 10)Tynki wewnętrzne

w budynku frontowym, budynku sali widowiskowej oraz budynku kotłowni, 11)Ścianki GK i sufity

podwieszane w pomieszczeniach parteru i piętra budynku frontowego oraz w budynku sali

widowiskowej, 12)Okna wewnętrzne, ścianki szklane wewnętrzne, parapety i kurtyny

przeciwpożarowe w oknach budynku frontowego i sali widowiskowej, 13)Drzwi wewnętrzne w

budynku frontowym, sali widowiskowej i kotłowni 14)Drzwi zewnętrzne w budynku frontowym, sali

widowiskowej i kotłowni, 15)Roboty malarskie w budynku frontowym, sali widowiskowej i kotłowni,

16)Okładziny podłóg oraz ścian w budynku frontowym, sali widowiskowej i kotłowni (wykonanie

nowych okładzin i renowacja istniejących w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej),

17)Roboty ślusarskie – balustrady, schody na widownie, 18)Rusztowania przeznaczone do realizacji

wszystkich robót wymagających pracy na wysokości – elewacja oraz roboty wewnętrzne na sali

widowiskowej, 19)Ocieplenie oraz wykonanie elewacji budynku sali widowiskowej i budynku kotłowni

oraz naprawa (renowacja) elewacji budynku frontowego, 20)Wyposażenie: dostawa i montaż siedzisk

na widowni, dostawa i montaż oznakowań przeciwpożarowych, oznakowanie siedzisk, założenie

oznakowań przeciwpożarowych, dostawa i montaż lady do portierni w budynku frontowym, montaż

wycieraczek. 21)Roboty związane z technologią projekcji kinowej – wykonanie podniesionego

pomieszczenia pod system projektowy na balkonie w budynku sali widowiskowej. 22)Wykonanie

wyłazu i klap dymowych w budynku frontowym (nad klatką schodową). 23)Wykonanie obudowy
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monitora w holu na parterze (obudowa monitora 4K, 86"), montaż luster w holu i przedsionkach wc

oraz montaż relingów. Część Sanitarna wg projektu aktualizacji i modyfikacji dokumentacji projektu na

kontynuację budowy sali widowiskowej przy Ślężańskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w

Sobótce ul. Chopina 25 z 2016 r. (projekt nr 3) W złożonej ofercie Wykonawca powinien ująć

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia na podstawie powyższej dokumentacji projektowej.

Jej zakres obejmuje: 1) Przyłącze wodociągowe, 2) Przyłącze kanalizacji sanitarnej, 3) Wewnętrzną

instalację wodociągową, 4) Wewnętrzną instalację kanalizacyjną (bez położonych rur 160 PVC w

pomieszczeniach parteru 9, 13a, 13b, 14, 15, 18a) 5) Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania,

6) Wewnętrzną instalację ciepła technologicznego, 7) Instalację wentylacji mechanicznej, 8) Kotłownię

gazową i instalację gazową, 9) Instalację chłodniczą. Część elektryczna wg projektu aktualizacji i

modyfikacji dokumentacji projektu na kontynuację budowy sali widowiskowej przy Ślężańskim

Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce ul. Chopina 25 z 2016 r. (projekt nr 4) W złożonej

ofercie Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia na podstawie

powyższej dokumentacji projektowej. Jej zakres obejmuje: 1) Instalacje elektryczne wewnętrzne, 2)

Instalację odgromową i połączeń wyrównawczych 3) Instalację oddymiania i sygnalizacji pożaru.

Projekt Wykonawczy Wyposażenia Multimedialnego Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

w Sobótce (projekt nr 5) W złożonej ofercie Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z

realizacją zamówienia (TYLKO SALA WIELOFUNKCYJNA, bez ŚCIEŻKI POZNAWCZEJ która nie

jest w zakresie niniejszej realizacji) na podstawie powyższej dokumentacji projektowej. Zakres robót

obejmuje wykonanie: 1) Systemu projekcji kinowej sali wielofunkcyjnej, 2) Systemu prezentacji

multimedialnych sali wielofunkcyjnej, 3) Systemu nagłośnienia sali wielofunkcyjnej, 4) Systemu

technologii scenicznej sali wielofunkcyjnej, 5) Systemu oświetlenia estradowego sali wielofunkcyjnej,

6) Adaptację akustyczną sali wielofunkcyjnej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45400000-1

45453000-7

45330000-9

45332200-5

45310000-3

32322000-6
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51900000-1

32342400-6

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

Wartość bez VAT: 0,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

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

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 50% WARTOŚCI

ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO

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:

 lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-02-01 00:00:00

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo art. 24 ust. 5 pkt

1 ustawy PZP (tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
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postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja

2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.

233, 978, 1166, 1259 i 1844); 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1)

Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza określonego sposobu spełnienia

przedmiotowego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada

dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 zł (PLN) w

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości

minimum 5 000 000 zł. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków

udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada polisę OC. 3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 11 do niniejszego

SIWZ). 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie

przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24

ust. 5 ustawy PZP. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.
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Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów chyba, że za

nieudostępnianie zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub

sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie

określonym przez Zamawiającego - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.

2.1)-2.4) niniejszego rozdziału. 9. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców

dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia / nie

spełnia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie

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

jest krótszy: a. w tym okresie wykonał minimum dwie wielobranżowe roboty budowlane polegające

na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum

3.000.000 zł brutto (z VAT) każda, których charakter był podobny jak w niniejszym postępowaniu,

swoim zakresem obejmujące co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych. b. w tym okresie wykonał roboty budowlane polegające na remoncie, budowie,

przebudowie lub rozbudowie sali teatralnej, kinowej lub podobnej w obiekcie użyteczności i

polegające na adaptacji akustycznej wnętrza, wykonaniu systemu oświetlenia scenicznego, systemu

nagłośnienia sali, systemu technologii (mechaniki) scenicznej, systemu projekcji filmowej lub

multimedialnej. Każda z powyższych robót musi być wykonana w pomieszczeniu posiadającym

widownię o ilości stałych miejsc na co najmniej 200 osób. Wykonawca musi wykazać się

wykonaniem wszystkich wskazanych powyżej robót na jednej lub kilku inwestycjach a łączna ich

wartość nie może być mniejsza niż 1.000.000 zł brutto. 3) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia: a. kierownik budowy – osoba, która posiada od min. 5 lat aktualne

uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do

kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, który pełnił funkcję kierownika, w
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zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy co najmniej 2 (dwóch) zakończonych i wykonanych

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie

lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, obejmujących swoim zakresem co najmniej prace

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, o wartości minimum 3 000 000 zł

brutto (każda) oraz kierował co najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie której był remont,

budowa, przebudowa lub rozbudowa sali teatralnej, kinowej lub podobnej w obiekcie użyteczności

publicznej posiadającej widownię o ilości miejsc na co najmniej 200 osób, w zakresie której była

przynajmniej jedna z następujących robót budowlanych: adaptacja akustyczna wnętrza, wykonanie

systemu oświetlenia scenicznego, wykonanie systemu nagłośnienia sali, wykonanie systemu

technologii (mechaniki) scenicznej, wykonanie systemu projekcji filmowej lub multimedialnej.

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 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
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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:

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:

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)

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu

dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i dodatkowo art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

PZP. Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i warunku

dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa: 1) Aktualne na dzień składania

ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego (załącznik nr 5 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2) 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, 3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu, 4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu, 5) Wykonawca, którego oferta została wybrana w terminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust

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. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 9

do SIWZ. 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia

oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy

załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym

odpisie. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 4 do SIWZ). Oświadczenie to ma potwierdzać

spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się

o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VII pkt

1 ppkt 1-4 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

(Załącznik nr 5 do SIWZ). Oświadczenia i dokumenty mają potwierdzać spełnienie braku podstaw

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4) Wszelka korespondencja

oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 5)

Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego

zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,

zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Wykonawcy mający siedzibę poza
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w niniejszym rozdziale

w pkt 1.2) - 1.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w których ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu 2) 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, 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 zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania

tej osoby wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 3) Dokumenty

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. VIII. WYKAZ

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU W celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: 1.

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

(załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Wykaz robót budowlanych (spełniający warunek określony w rozdz.

VI pkt. 2.2) SIWZ w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i

wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg załącznika nr

6 do SIWZ. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz
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informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wymagania minimalne do personelu

kluczowego określone w rozdziale VI pkt. 2.3) SIWZ (wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ). 4.

Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg wzoru

- zał. nr 8 do SIWZ). 5. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzające że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie

mniejszej niż określona w rozdziale VI pkt. 2.4) SIWZ, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż określona w rozdziale VI pkt.

2.4) SIWZ. 7. W przypadku powołania się w przetargu na zasoby innego podmiotu Wykonawca

załącza do oferty wypełniony załącznik nr 11 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 złotych. 2. Wadium

może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach

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

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach

ubezpieczeniowych; e. 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 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia

05.06.2017 roku do godz. 10.00. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na

rachunek bankowy numer: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach

Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać: „wadium przetargowe –

„Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku

Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji” Wadium wniesione w innej formie należy

załączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 2 ppkt. b ÷ e SIWZ należy
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zdeponować w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a

kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć jako załącznik do oferty. 6. W przypadku

składania oferty drogą pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji

wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją

i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. 7. Wadium

wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca

wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub

unieważnieniu postępowania. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Na

pisemny wniosek Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca,

którego oferta została wybrana: 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 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami

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, oświadczenie, 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 powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie

pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

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:
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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:

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:
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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:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamówienia:

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

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

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

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

etapu: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Gwarancja jakości 40

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

nieograniczony)

Nie

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

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

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

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

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

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

Nie

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:
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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:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy

PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo

10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Jeżeli wykonawca, którego

oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,

chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy

PZP. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na zasadach określonych w umowie - zał.

nr 12 do SIWZ. 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązuje się

do stawienia się z zaświadczeniem o posiadaniu przez kluczowy personel uprawnień budowlanych. 5.

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1

ustawy PZP) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu umowę regulujące

współpracę tych Wykonawców. 6. Wybrany wykonawca winien przybyć w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, w celu podpisania umowy. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana winien

wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia

umowy.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy PZP jest

zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w wysokości 5 % wartości ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

może być wniesione w jednej lub kilku formach, jakie przewiduje art. 148 ust. 1 Ustawy PZP. 3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wykonawca zamierza uiścić w pieniądzu należy

wpłacić przelewem na konto Gminy Sobótka w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich

O/Sobótka na rachunek nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 z dopiskiem „Zabezpieczenie

należytego wykonania umowy – Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce,

przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji” 4. Warunki i termin zwrotu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są w projekcie umowy stanowiącej załącznik

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0ed...

21 z 23 2017-05-17 14:29



do niniejszej specyfikacji.

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: 2017-06-05 , godzina: 10.00,

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: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

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

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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