
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie: przebudowę

instalacji elektrycznej i uzupełnienie instalacji ppoż.,

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

Nie

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

Ogłoszenie nr 521765-N-2017 z dnia 2017-06-14 r.
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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: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w

Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 32637400000, ul. ul. Reymonta 25 , 30059 Kraków, woj.

małopolskie, państwo Polska, tel. 12 295 28 00, e-mail przetargi@imim.pl, faks 12 295 28 04.

Adres strony internetowej (URL): www.imim.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: Podmiot prawa publicznego

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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak

www.imim.pl

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:

pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012

r. – prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem

posłańca

Adres:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w

Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

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: przebudowę instalacji elektrycznej i

uzupełnienie instalacji ppoż.,

Numer referencyjny: PN-02-2017

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: Dla zapewnienia awaryjnego zasilania obiektu w przypadku awarii zasilania miejskiej

sieci elektroenergetycznej, zastosowany będzie agregat prądotwórczy przystosowany do pracy ciągłej

ze o mocy znamionowej min. 135kVA. Zaprojektowano agregat prądotwórczy w obudowie

wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne. wykonanie montażu agregatu, wykonanie instalacji

uziemiającej, wykonanie instalacji p. poż. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących
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czynności polegające na wykonaniu: ·  Wykonanie instalacji elektrycznej, ·  Wykonanie instalacji

uziemiającej, ·  Montażu agregatu, ·  uzupełnienie instalacji ppoż.. objętych przedmiotem zamówienia.

Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.

II.5) Główny kod CPV: 45311000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45311100-1

45310000-3

45315100-9

45300000-0

45314300-4

31122000-7

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: 70

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:
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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: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym

zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym

zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej

2 (dwie) realizacje, każda na kwotę min. 50 000,00 zł brutto, każda polegająca łącznie na: budowie

tras kablowych zasilających wraz z układaniem kabli i budowie lub przebudowie rozdzielni

elektrycznych niskiego napięcia i montażu agregatu prądotwórczego,

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: Tak

Informacje dodatkowe: b) dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełnić funkcję

kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej tzw. elektrycznej bez ograniczeń która w dniu podpisania umowy będzie

członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz

ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów; Osoba

wymieniona powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z

2016 r., poz. 290), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz
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ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów

regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając

wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im

uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego

oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). c) dysponuje lub będzie

dysponował jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do

zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi,

konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA

1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i

zużywające energię elektryczną” minimum dla: 1) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 2) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje

automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach

powyższych; d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne

świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku

EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-

pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci

elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną”

minimum dla 1) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

2) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania

i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; Zakres uprawnień

pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych

funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków

wymaganych Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych

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

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni 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. Z zobowiązania lub innych dokumentów

potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie
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wynikać w szczególności: − zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; − sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;−

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;− czy

podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje

usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

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

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
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USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami

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)

1. Formularz oferty 2. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone

do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów,

które zamawiając może uzyskać za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych.

Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez notariusza. 3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na

stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,

Wykonawca jest zobowiązany przekazać 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 nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.

Pełnomocnictwo składanie jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez notariusza. 5 Zobowiazanie podmiotu trzeciego, o ile Wykonawca polega na
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zdolnościach technicznych lub zawodowej innych podmiotów. 6 szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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
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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:

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:
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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 60,00

okres udzielonej gwarancji 25,00

termin wykonania 5,00

doświadczenie kierownika robót 10,00

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

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty

Wykonawcy w następującym zakresie: 1) wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany stawki

podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, b) ograniczenia

zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania części

zamówienia, ujętych w dokumentacji i SIWZ, c) zmiany zakresu prac objętych niniejszą Umową w

wyniku zmian opisanych w pkt.3); 2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona

spowodowana: a) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych.

(np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury), b)

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia

robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, c) koniecznością wprowadzenia
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zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu

stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, d) koniecznością

wykonania robót dodatkowych, koniecznością wykonania robót dodatkowych lub określonych w

art.67 ust 1 pkt 6ustawy Prawo zamówień publicznych o ile zostały wskazane w SIWZ oraz

ogłoszeniu wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą Umową podstawową; e)

następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem

obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania, zezwoleń, uzgodnień; f) następstwem

wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację

przedmiotu zamówienia, 3) jakości lub innych parametrów materiałów, urządzeń, zaoferowanych w

ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: a) niedostępnością na rynku materiałów lub

urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót spowodowaną: i. zaprzestaniem produkcji, ii. udowodnionym, niezawinionym przez

Wykonawcę dłuższym terminem ich dostawy na plac budowy, iii wycofaniem z rynku tych materiałów

lub urządzeń; b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających

na: i. zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, ii. kosztów eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót iii. poprawę warunków

bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie; c) pojawieniem się technologii wykonania

zaprojektowanych robót pozwalającej na: i. zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji, ii.

zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

iii. uzyskanie lepszej jakości robót; iv. poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym

obiekcie; d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

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

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, pozwoliło poprawić warunki

bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie, zaoszczędzić koszty realizacji lub eksploatacji

wykonanego przedmiotu umowy; e) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidywanych rozwiązań

groziło nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy, z uwagi na przedłużający się, w stosunku do

przewidywanego przez Zamawiającego, proces dostarczenia materiałów i urządzeń na plac budowy; f)

koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; g) koniecznością usunięcia

sprzeczności w dokumentacji; h) zmianami rozwiązań technologicznych ujętych w dokumentacji

projektowej, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia na etapie wykonawstwa robót
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modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych

rozwiązań technicznych zwiększających walory użytkowe obiektu będącego przedmiotem umowy, o

ile ta modyfikacja nie zwiększy parametrów inwestycji i nie wykroczy poza ilości materiałów

określone w dokumentacjach technicznych oraz nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia

Wykonawcy; 4) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku

nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana

zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby

zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie, 5)

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji,

doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą - z zachowaniem trybu postępowania

opisanego w § 6. 6) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: a)

konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem

umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która

uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, b) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni

lepszą realizację danej części zamówienia, c) konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest

wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, d) w przypadku opóźnień zapewni terminową

realizację przedmiotu umowy, 4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez

Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest

złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie

zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, jeżeli zmiana będzie miała

wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, termin wykonania umowy. 6. W przypadku wystąpienia

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt 2 termin zakończenia robót może ulec

odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

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: 2017-06-29, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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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:

Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy

przedłożyć Zamawiającemu: - uprawnienia wymienione w pkt 6.1.3) c i d niniejszej specyfikacji oraz

aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób pełniących funkcje

kierownika budowy. -Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych lub oświadczenia o braku obowiązku jego

sporządzenia oraz zaakceptowanie przygotowanych przez zamawiającego wytycznych do

prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo w obiektach IMIM PAN.- Harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji robót w przypadku powierzenia części prac podwykonawcy należy określić

również zakres oraz wartość robót przez niego wykonywanych (do weryfikacji przez

Zamawiającego).- Kosztorys w którym zaleca się wycenę co najmniej elementów robót z podaniem

ich ilości, cen jednostkowych i wartości wraz z opisem technologii wykonania robót. Kosztorys będzie

podstawą do ewentualnego obniżenia wynagrodzenia określonego w ofercie w przypadku rezygnacji

przez Zamawiającego z części robót, zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w

umowie. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie obowiązywać będą przez okres ważności umowy.

- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób które będą wykonywały

czynności, zgodnie z wymogiem opisanym w pkt. 3.4 i 3.5 SIWZ.
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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