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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pm1ostroda.nowybip.pl

Ostróda: Wykonanie prac remontowych w budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 1 w Ostródzie

Numer ogłoszenia: 96141  2016; data zamieszczenia: 21.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Miejskie nr 1 w Ostródzie , ul. B. Chrobrego 3, 14100 Ostróda, woj.

warmińskomazurskie, tel. 896465918, faks 6465918.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm1ostroda.nowybip.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja oświaty.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac remontowych w budynku Przedszkola

Miejskiego Nr 1 w Ostródzie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie prac remontowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ostródzie, zgodnie z przedmiarem robót

(zał. nr 4 do siwz), dokumentacją projektową (zał. nr 5 do siwz), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

robót  dalej STWiOR (zał. nr 6 do siwz) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz). 2. Zakres przedmiotu zamówienia

w szczególności obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych w zakresie:a) remontu łazienki: roboty rozbiórkowe,

montaż rurociągów z PCV  24,2 mb, montaż umywalki  3 kpl., montaż ustępu ze spłuczką dla dzieci 45 letnich  2

kpl., wymiana przewodów kabelkowych  17,50 mb; roboty murarskie, obsadzenie skrzydeł drzwiowych  2,0 m2,

roboty malarskie  42,27 m2; licowanie ścian płytkami  43,68 m2; b) remontu ciągów komunikacyjnych: roboty

malarskie  6.977,65 m2, okładziny schodów  57,73 m2; ułożenie wykładziny PCV  458,43 m2, 2) wykonanie

wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w

szczególności: a)zabezpieczenie pomieszczeń, w których będą realizowane roboty  zwanych dalej terenem budowy;

b) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu budowy oraz pomieszczeń przyległych

http://www.pm1ostroda.nowybip.pl/
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zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót. 3. Inne postanowienia: 1) Zamawiający, nie zastrzega na

podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części

zamówienia. 2) Zamawiający nie wymaga przedkładania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy

lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów i/lub urządzeń podlegających wbudowaniu w ramach

niniejszego przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000, zł brutto. 3) Jeżeli w opisie przedmiotu

zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie  należy przyjąć, że Zamawiający

podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno 

eksploatacyjno  użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa

prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. 4) Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 9

lit. d ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby czynności niezbędne do realizacji zamówienia, polegające na

bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia, wykonywane były przez

osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w liczbie i wymiarach czasu

pracy wskazanych w ofercie, jednak nie mniejszej niż ogółem 2 osoby. 5) Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone

w obiekcie czynnym, będą one w głównej mierze prowadzone poza godzinami urzędowania przedszkola, zgodnie z

harmonogramem ustalonym z użytkownikiem obiektu. Wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy

wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie oraz w jego bezpośrednim

otoczeniu. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Przewiduje się możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości

zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z art. 67 ust. 1

pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164)

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.007.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.400,00 PLN (słownie: trzy

tysiące czterysta złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20160706 do godz. 10:00 w formie

dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6): w formie pieniądza: przelewem na konto:  BGŻ Nr konta 22 2030 0045 1110 0000

0244 6340. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 20160706 o godz.

10:00.  w innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy
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oszczędnościowokredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art.

45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy złożyć w gabinecie Dyrektora. W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na

Zamawiającego, tj. Przedszkole Miejskie Nr 1 z siedzibą w Ostródzie 14  100 Ostróda, ul. Bolesława Chrobrego 3,

muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium

określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp. 2. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, z przyczyn leżących po jego

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, lub informacji o tym, że nie

należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca,

którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a)

odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania

określonej działalności lub czynności. Spełnianie powyższego warunku zostanie ocenione na zasadzie

spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 uPzp, o którym mowa w § 6

ust. 1 siwz (zał. nr 2 do siwz). Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z

postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24

ust. 4 uPzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia.

Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/ nie spełnia,

na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o którym mowa w § 6 siwz ust. 1 (zał.

nr 2 do siwz). Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4

ustawy Pzp

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących dysponowania potencjałem technicznym.

Spełnianie warunku dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym zostanie ocenione na zasadzie

spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3 uPzp, o którym mowa w § 6

ust. 1 siwz (zał. nr 2 do siwz). Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z
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postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24

ust. 4 uPzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia. Spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu

zamówienia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22

ust. 1 pkt 3 uPzp, o którym mowa w § 6 ust. 1 siwz (zał. nr 2 do siwz). Niewykazanie spełniania warunku

jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp i uznanie

jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 uPzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących zdolności finansowej i ekonomicznej do

wykonania zamówienia. Spełnianie warunku posiadania zdolności finansowej i ekonomicznej do wykonania

zamówienia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22

ust. 1 pkt 4 uPzp, o którym mowa w § 6 ust. 1 siwz (zał. nr 2 do siwz). Niewykazanie spełniania warunku

jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp i uznanie

jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 uPzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy, wystawiony  nie wcześniej  niż  6 miesięcy  przed  upływem  terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

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

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości    wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed

upływem  terminu  składania wniosków o  dopuszczenie  do  udziału w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

albo składania ofert;
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III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do  tej  samej grupy kapitałowej w  rozumieniu ustawy z dnia 16  lutego 2007  r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz). 2) Kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem

robót (zał. nr 4 do siwz). 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców 

wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się

o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa

stanowi załącznik nr 7 do siwz. 4) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy

załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi

jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1  Cena  70

2  Aspekty społeczne  30

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Rozliczenie robót wykonanych przez Wykonawcę nastąpi kosztorysem powykonawczym, stanowiącym iloczyn

ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów oraz cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego

Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót wynikających

wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia

kosztorysowego, wynagrodzenie wynikające ze złożonej oferty zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone

przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Powyższe nie wymaga aneksu do umowy.

3. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót innego rodzaju niż określone w przedmiarze robót (tzn.

takich, których nie można rozliczyć zgodnie z przedmiarem robót oraz postanowieniami umowy), a koniecznych do

wykonania i objętych przedmiotem umowy, zostaną one wykonane na podstawie protokołu konieczności i rozliczone

kosztorysem sporządzonym przez Wykonawcę, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, w
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oparciu o następujące zasady rozliczenia: 1) jeżeli będzie to możliwe  ustalenie ceny nastąpi na podstawie ceny

jednostkowej wynikającej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację; 2) jeśli nie będzie można robót wycenić

zgodnie z postanowieniem pkt 1, zastosowanie będą miały ceny wynegocjowane między Wykonawcą i Inspektorem

nadzoru oraz Zamawiającym, jednak nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwach branżowych

(typu SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) właściwe dla województwa warmińskomazurskiego, aktualne w

miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kosztorys jest sporządzany. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość

wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do

uprzednio przewidzianych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Postanowienie ust. 3

stosuje się odpowiednio. 5. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: 1) wystąpienia robót

dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego; 2) wystąpienia

przestojów z przyczyn organizacyjnych, za które odpowiada Zamawiający; 3) przestojów spowodowanych

koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych w dokumentacji

projektowej; 4) wstrzymania realizacji robót budowlanych z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy; 5)

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 6) pojawienia się na rynku

materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy

lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 7) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu

innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 8) opóźnień lub trudności związanych z

finansowaniem przedmiotu umowy; 9) zaistnienia siły wyższej. 6. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją

okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnych zakresie,

nie mogą być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób

skuteczny. 7. W przypadkach określonych w ust. 5, Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji zamówienia. W

przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji robót, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy

będzie okresowi przerwy lub przestoju. 8. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z przyczyn

określonych w ust. 5, zostaną dokonane na podstawie pisemnego uzasadnienia zmian zatwierdzonego przez

Zamawiającego oraz wymagają aneksu w formie pisemnej. 9. Zmiana osoby wskazanej na kierownika robót, może

nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z

2016r. poz. 290). 10. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, osoby wskazanej uprzednio na

kierownika robót, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie

wtedy, gdy kwalifikacje nowo wskazywanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji posiadanych przez

uprzednio wskazaną osobę. 11. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w

ust. 10 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami budowlanymi, innej osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika robót, będzie traktowana jako

przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu

zakończenia robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12. 12. Postanowienia ust. 11 nie dotyczą sytuacji losowych,

np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej uprzednio na kierownika robót. 13. Skierowanie, bez

akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż uprzednio wskazana, bądź uprzednio
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zaakceptowana przez Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 14.

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 10, nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy. 15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pm1ostroda.nowybip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Miejskie Nr 1 w

Ostródzie 14100 Ostróda, ul. Bolesława Chrobrego 3, gabinet Dyrektora.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2016 godzina

10:00, miejsce: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ostródzie 14100 Ostróda, ul. Bolesława Chrobrego 3, gabinet

Dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: 1. Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia przekazania terenu budowy. 2. Postępowanie o

udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wyjątków

określonych w uPzp, dla których bezwzględnie wymagana jest forma pisemna. 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 28.06.2016r. 6. Jeżeli wniosek o

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o

którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić

wniosek bez rozpatrzenia. 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o

którym mowa w ust. 5. 8. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim

wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie

internetowej www.pm1ostroda.nowybip.pl. 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia podpisania

umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10 % ceny ofertowej. 10.

Zabezpieczenie musi być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych ustawą Pzp, zgodnie z art. 148 ust. 1,

tj. w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie

wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest: 1) wnieść zabezpieczenie należytego
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wykonania umowy, o którym mowa w ust. 9 i 10; 2) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z

oryginałem, kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia; 3) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię polisy (polis)

potwierdzającą, że Wykonawca posiada: a) aktualne ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej

deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej

własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności

cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 100.000,00 zł; b) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

kontraktowej z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu; 4)

przedłożyć Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty dotyczące osoby wskazanej przez

Wykonawcę na kierownika robót, tj.: a) kopię uprawnień budowlanych uprawniających do kierowania robotami

ogólnobudowlanymi; b) kopię zaświadczenia o aktualnym wpisie do właściwego samorządu zawodowego; 5)

przedłożyć Zamawiającemu informację nt. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym

wykonywaniu robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

IV.4.17) Czy 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


