Ogłoszenie nr 541260-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku: Wymiana instalacji elektrycznej
w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie
dokumentacji projektowej i realizacja
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej
oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób
należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2
ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający
powierzył/powierzyli prowadzenie 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: Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, krajowy
numer identyfikacyjny 22158003770000, ul. Ul. Gen. Andersa 4 , 76200
Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842 67 49, e-mail
zlobki.slupsk@wp.pl, faks 59 842 67 56.
Adres strony internetowej (URL): http://zlobkislupsk.mojbip.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
http://zlobkislupsk.mojbip.pl/36.html
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne
administracji samorządowej
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)
Tak
http://zlobkislupsk.mojbip.pl/36.html
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zlobkislupsk.mojbip.pl/36.html
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej
informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opisanej adresem
Wykonawcy i Zamawiającego
Adres:
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, ul. Gen. Andersa 4, 76-200
Słupsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi
można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana
instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
można składać w odniesieniu do:
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: 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2. Nazwa
zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy
ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.
3. Numer referencyjny: ZŻM.05.2018, którym opatrzone jest niniejsze
postępowanie. Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się z
Zmawiającym powoływali się na wskazany nr referencyjny. 4. Krótki opis
przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest dwuetapowy. I ETAP
: Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w
budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku wraz ze
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie
remontu elektrycznych instalacji wewnętrznych, oświetleniowej i gniazd
wtykowych, w pomieszczeniach I piętra oraz sal nr 1.24, 1.33 na parterze.
W ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach gdzie przebywają
dzieci wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. W pomieszczeniach
Żłobka wykonać sygnalizację pożaru. Zamontować centralę sygnalizacji
pożarowej, która będzie zabezpieczała wszystkie pomieszczenia żłobka,
ponadto należy wykonać instalację domofonową, kasety zgłoszeniowe
zamontować w pomieszczeniach, a elektrozamki i przyciski przywoławcze
przy drzwiach wejściowych (ustalenie z dyrekcją Zespołu Żłobków
Miejskich). Instalacje telefoniczne pozostają bez zmian - należy je wkuć w
tynk. Po robotach instalacyjnych należy wykonać malowanie
pomieszczeń. II ETAP : Obejmuje pozostałe pomieszczenia parteru i
piwnicy zgodnie z PFU. Szczegółowy zakres robót określa PFU, STWiOR
oraz zapisy siwz. 5. Wspólny Słownik Zamówień:71.32.10.00-4 -Usługi
inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych; 45.31.21.00-8 -Instalowanie pożarowych systemów
alarmowych; 45.31.22.00-9 - Instalowanie alarmów
włamaniowych;45.31.12.00-2 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
45.44.21.00-8 -Roboty malarskie. Zamówienie obejmuje:- wykonanie
remontu elektrycznych instalacji wewnętrznych, oświetleniowej i gniazd
wtykowych w pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33 i I piętra wraz z jej
badaniami,- wykonanie w ciągach komunikacyjnych oraz w
pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci oświetlenie awaryjne, wykonanie instalacji domofonowej od wejścia głównego do pomieszczeń I
piętra i pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33 oraz montaż kompletnego
osprzętu i wykonanie na I piętrze i pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33

wraz z jej uruchomieniem, - wykonanie sygnalizacji pożaru w
pomieszczeniach żłobka, - wykonanie instalacji domofonowej, kaset
zgłoszeniowych, które zamontować w pomieszczeniach, elektrozamki i
przyciski przywoławcze przy drzwiach wejściowych (lokalizacja do
ustalenia z dyrekcją Zespołu Żłobków Miejskich), - wykonanie malowania
pomieszczeń po wymianie instalacji, - wykonanie projektu wykonawczego
sygnalizacji pożaru, - wykonanie projektu wykonawczego instalacji
elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych oraz oświetlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego, - wykonanie wg opracowanego projektu
robót budowlano-montażowych instalacji elektrycznych oświetlenia i
gniazd wtykowych oraz oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, a także
instalacji sygnalizacji pożaru i domofonów, - wykonanie (po zakończeniu
robót budowlano-montażowych) badań i sprawdzeń oraz sporządzenie z
przedmiotów badań i sprawdzeń stosownych protokołów. 6. Nazwy
własne, które występują w opisie przedmiotu zamówienia lub w
dokumentacji projektowej określają wyłącznie wymagany minimalny
standard jakości materiałów lub urządzeń i można zastąpić je materiałami
lub urządzeniami równoważnymi o paramentach technicznych i
jakościowych nie gorszych niż określone w treści siwz. 7. Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym - Załącznik nr 9 do SIWZ,
opracowaną przez siebie dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez
Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 8.
Opracowanie i sprawdzenie projektu należy powierzyć osobom
posiadającym uprawnienia projektowe - zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego. 9. Organizacja pracy na placu budowy winna odpowiadać
wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe
wykonanie robót. 10. Materiały budowlane użyte do realizacji zamówienia
muszą spełniać wymogi art. 10 Prawo Budowlane oraz wszystkie
zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty w
tym świadectwa dopuszczenia PZH dla odpowiednich materiałów. 11.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 12.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu
wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 Pzp. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego

wykonania przez wykonawcę prac związanych z wykonaniem zamówienia
na roboty budowlane
II.5) Główny kod CPV: 45311200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71321000-4
45312100-8
45312200-9
45442100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów –
szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich
zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na
który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został
ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-07-01
2018-08-25
2019-07-01
2019-08-25

II.9) Informacje dodatkowe: Prace projektowe należy zakończyć (wraz z
wymaganymi uzgodnieniami - w tym z zamawiającym) do końca czerwca
2018 r. Realizacja zamówienia w terminie: I etap: 1 lipiec – 25 sierpień
2018r. II etap : 1 lipiec – 25 sierpień 2019r

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: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek
jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000 zł c)
zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże, że: - należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej porównywalnej
z przedmiotem zamówienia, polegającej na wykonaniu instalacji
elektrycznych, sygnalizacji pożaru i włamania, o wartości min.
150.000,00 zł, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania; d) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; Wymaga się, aby wykonawca dysponował osobami
uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi : - kierownikiem
robót branży elektrycznej posiadającym odpowiednie uprawnienia, lub
elektrykiem posiadającym uprawnienia SEP w eksploatacji do 1kV, projektantem branży elektrycznej posiadającym odpowiednie
uprawnienia projektowe.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000 zł c) zdolności technicznej
lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej porównywalnej z
przedmiotem zamówienia, polegającej na wykonaniu instalacji
elektrycznych, sygnalizacji pożaru i włamania, o wartości min.
150.000,00 zł, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że
należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej porównywalnej z
przedmiotem zamówienia, polegającej na wykonaniu instalacji
elektrycznych, sygnalizacji pożaru i włamania, o wartości min.
150.000,00 zł, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania; d) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; Wymaga się, aby wykonawca dysponował osobami
uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi : - kierownikiem
robót branży elektrycznej posiadającym odpowiednie uprawnienia, lub
elektrykiem posiadającym uprawnienia SEP w eksploatacji do 1kV, projektantem branży elektrycznej posiadającym odpowiednie
uprawnienia projektowe.
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:
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 Nie Zamawiający przewiduje
następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Wykonawca, na WEZWANIE Zamawiającego w wyznaczonym
terminie nie krótszym niż 5 dni, składa dokumenty aktualne na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzające okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp: 1) w zakresie braku podstaw
wykluczenie (art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp): dokumenty nie są wymagane.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1
pkt 1 Pzp): a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną w warunku udziału, w celu potwierdzenia, że
Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.b)
SIWZ; b) wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie
warunku udziału w postępowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, w celu potwierdzenia, że
Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c)
SIWZ (zał. Nr 5); c) dowody określające czy roboty budowlane
(wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, w szczególności
informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w celu
potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V
ust.1 pkt 2 lit. c) SIWZ; d) wykaz osób, potwierdzający spełnianie
warunku udziału w postępowaniu, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia, że Wykonawca
spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ, (zał.
Nr6).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa
zobowiązane podmiotu do udostępnienia swoich zasobów w celu
realizacji zamówienia - zał. Nr 8 do SIWZ. W zakresie nie
uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI.
ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

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
Wartość wadium wynosi: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych
00/100). a) Wadium wniesione w pieniądzu winno zostać uznane na
rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; do
oferty zaleca się dołączyć kserokopię dowodu wpłaty potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wadium w innej formie niż

pieniądz – należy oryginał załączyć do oferty. Beneficjentem wadium
jest Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu - przelewem na
rachunek bankowy Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku – nr 54 1140
2118 0000 2197 9000 1004; poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych; 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. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium
wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46
ustawy Pzp, w tym m.in.: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1, pełnomocnictw 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.
Także Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia; zawarcie umowy
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania
zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym
złożeniem oferty zasadniczej:
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:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza
się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych
informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
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:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
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:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne
wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert
podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja
elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu
zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne
warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia
zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie: 1) aktualizacja
harmonogramu wykonania robót w miarę potrzeb – z zastrzeżeniem
terminu końcowego; 2) zmiana terminu w przypadku:a) konieczności
wykonania robót nie przewidzianych w przetargu, a polegających na
podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji
pomieszczeń lub obiektu, podniesienia jakości wykończenia lub
wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu
obiektu budowlanego, b) decyzji inwestora zmieniającej termin
zakończenia robót w związku z okolicznościami nie mającymi związku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającym z prowadzonej
przez inwestora działalności, c) wydłużenia czasu przekazania placu
budowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, np. braku
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, braku możliwości dojazdu
do placu budowy, itp. d) przedłużenia procedury udzielenia
przedmiotowego zamówienia publicznego np. poprzez środki ochrony
prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed
zawarciem umowy, a termin zakończenia robót określony został datą, e)
zmian robót budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi
wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania
skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy,
obiektu budowlanego, prowadzonych robót budowlanych lub innych
okoliczności mających związek z przedmiotem umowy, f) zmiana zakresu
robót przez inwestora lub konieczność wykonania innych robót
dodatkowych (zamiennych) może spowodować przesunięcie terminu

zakończenia robót, g) udokumentowanych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonywanie robót: pod warunkiem podpisania
przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu. 3) Zmiana
wynagrodzenia – w przypadkach i na warunkach określonych we wzorze
umowy. 4) Zmiana kierownika robót lub projektanta w przypadkach
dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem, że osoba (osoby) wskazana do przejęcia obowiązków, będzie
spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. 5) Zmiana inspektorów nadzoru w przypadkach
dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku zmian
organizacyjnych Zamawiającego. 6) Zamiana lub wprowadzenie nowych
podwykonawców pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, na
zasadach określonych we wzorze umowy. 7) Zmiana formy
zabezpieczenia na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamówień
publicznych, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartości. 8) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 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.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 5 (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:
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

