
Dom Pomocy Społecznej: REMONT HOLU GŁÓWNEGO WRAZ Z RECEPCJĄ ORAZ

POMIESZCZENIAMI PRZYLEGŁYMI W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „MORS”

W STEGNIE

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

Ogłoszenie nr 634909-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5a21629...

1 z 18 11.10.2018, 12:21



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: Dom Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 17006303000000, ul.

ul. Morska 11 , 82103 Stegna, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 384, e-mail

mors@domypomocy.pl, faks -552 478 205.

Adres strony internetowej (URL): http://www.dpsmors.pl/pl/mors/przetargi/

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: 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)
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Nie

http://www.dpsmors.pl/pl/mors/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://www.dpsmors.pl/pl/mors/przetargi/

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:

Oferty nalezy złożyć w formie papierowej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ

Adres:

Dom Pomocy Społecznej "MORS" 82-103 STEGNA ul. Morska 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne
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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: REMONT HOLU GŁÓWNEGO WRAZ Z

RECEPCJĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI PRZYLEGŁYMI W BUDYNKU DOMU POMOCY

SPOŁECZNEJ „MORS” W STEGNIE

Numer referencyjny: ZNAK SPRAWY 2/230/80/2018

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:

nie dotyczy

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

wykonawcy:

nie dotyczy

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. Przedmiotem

zamówienia jest: Remont holu głównego wraz z recepcją oraz pomieszczeniami przyległymi w budynku

Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie. Dom Pomocy Społecznej „Mors” jest jednostką
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organizacyjną Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Obiekt posiada 130 miejsc dla

mieszkańców stałych, w tym 60 miejsc przeznaczonych jest dla osób przewlekle, somatycznie chorych i

70 miejsc dla osób w podeszłym wieku. Przedmiotem robót jest remont i kompletne wyposażenie: holu

wejściowego zlokalizowanego w łączniku pomiędzy budynkami A i B wraz z recepcją i pomieszczeniami

przyległymi tj. zaplecza recepcji z magazynem, toaletą ogólnodostępną dostosowaną dla osób

niepełnosprawnych, toaletą dla personelu oraz pokojem biurowym z wydzielonym pomieszczeniem dla

kierownika, a także klatki schodowej przy stanowisku recepcji w całym jej przebiegu od piwnicy do 2

pietra włącznie. Hol z recepcją stanowi pomieszczenie o wys. 330 cm, o nieregularnym kształcie, z klatką

schodową i dwoma wejściami wyposażonymi w wiatrołapy. Łączna powierzchnia użytkowa zakresu

objętego remontem to ok. 180,1m2 (Hol wejściowy 89,9 Wiatrołap 1 5,7 Wiatrołap 2 9,1 Klatka schodowa

12,9 Zaplecze recepcji 5,3 Magazyn 6,9 WC 1 4,5 WC 2.1 2,1 WC 2.2 4,3 WC 2.3 1,8 Biuro Działu

Socjalnego 28,4 Pomieszczenie Kierownika Dz. Socjalnego 9,2). Przedmiotem zamówienia jest remont

ścian, podłóg, sufitów, klatki schodowej, wymiana instalacji w obrębie robót remontowych. Przedmiotem

zamówienia są także m.in.: urządzenia sanitarne, meble, zabudowy meblowe i elementy dekoracyjne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ i dokumentacji projektowej. Do obowiązków

wykonawcy poza opisanymi wprost w dokumentacji projektowej i STWiORB należy: a) Organizacja robót

w sposób umożliwiający korzystanie w sposób nieprzerwany z holu (jest to jedyne dojście do stołówki i

kaplicy i główny układ komunikacyjny w sytuacjach awaryjnych). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca

przedłoży program organizacji robót, w tym harmonogram robót oraz sposób organizacji ruchu i obejść dla

mieszkańców i pensjonariuszy DPS. Wykonawca przy projektowaniu organizacji ruchu musi wziąć pod

uwagę, że mieszkańcami i pensjonariuszami są osoby starsze i chore, co wyklucza stosowanie wysokich

schodów, podestów, śliskich nawierzchni, itp. b) Utrzymywanie obszaru budowy w stanie

uporządkowanym, tj. materiały budowlane muszą być magazynowane poza ciągami komunikacji dla

mieszkańców i pensjonariuszy, ciągi komunikacji muszą być na bieżąco sprzątane. c) Uzyskanie, przed

wbudowaniem materiałów i urządzeń, od nadzoru autorskiego zatwierdzenia materiałów, urządzeń,

wyrobów, przedkładając w tym celu dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014

poz. 883 z późn. zm.) oraz próbek w zakresie materiałów wykończeniowych. d) Wykonania tymczasowych

przełączeń instalacji (np. p. pożarowej, CCTV, automatycznego otwierania drzwi, oświetlenia awaryjnego,

domofonowej, sieci komputerowej i centrali telefonicznej) w zakresie wynikającym z przyjętego

etapowania realizacji robót w sposób umożliwiający ich funkcjonowanie w trakcie realizacji robót tak, aby

nie zakłócić ciągłości ich pracy. e) Prowadzenie robót w taki sposób, by nie wystąpiły uszkodzenia

istniejących (nieremontowanych) instalacji, ścian, okien, drzwi itd. W przypadku wystąpienia uszkodzeń
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Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub odtworzenia. f) Prace generujące hałas można

prowadzić od godz. 7.00 do 21.00. g) Zamawiający informuje, że powoła nadzór autorski (projektanta)

oraz nadzór inwestorski w zakresie elektrycznym. h) Do zadań Wykonawcy należy przeszkolenie

pracowników w zakresie dostarczonych urządzeń. i) Do zadań Wykonawcy należy wykonanie

dokumentacji powykonawczej, w szczególności w zakresie sieci i instalacji. j) Do zadań Wykonawcy

należy montaż, uruchomienie oraz zintegrowanie dostarczanych lub przenoszonych urządzeń z

urządzeniami istniejącymi, oraz wykazanie poprawności ich pracy (monitory recepcjonisty, domofony,

itp). Wykonawca uruchomi i sprawdzi przełożone instalacje i czujniki oraz wykaże poprawność ich pracy.

Powyższe nie dotyczy kamer w holu (kamery przekładane przez innego wykonawcę). k) Wykonawca

zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad w Robotach w okresie gwarancji i/lub rękojmi, zależnie która

późniejsza. Wizja lokalna zostanie zorganizowana przez Zamawiającego w dniu 19.10.2018 r. o godz.

12.00 czasu lokalnego. Wizja lokalna jest zalecana, lecz nie jest obowiązkowa. Wizja może być

zorganizowana w każdym innym terminie na wniosek Wykonawcy, po uprzednim ustaleniu terminu z

Zamawiającym

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV:

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: 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: Zamawiający przewiduje

możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 w wysokości do
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10% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z zasadami opisanymi w art. 68. Zakres obejmuje

roboty remontowe niezidentyfikowane (np. wynikające z rozbiórek i odkryć), a konieczne do wykonania

robót zasadniczych. Wysokość wynagrodzenia umowy uzupełniającej będzie obliczana wg. metodologii

opisanej w umowie w oparciu o ceny jednostkowe z Przedmiaru robót (kosztorysu ofertowego), a dla

pozycji nieujętych w przedmiarze (kosztorysie ofertowym) w oparciu o kosztorys zatwierdzony przez

Zamawiającego sporządzony na podstawie wskaźników do kosztorysowania i cen nie wyższych niż

średnie SEKOCENBUD z województwa pomorskiego, dla kwartału poprzedzającego termin wykonania

robót.

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: 2018-11-12  lub zakończenia: 2019-03-01

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia

umowy. W sekcji II 8 podano jedynie szacunkową datę zawarcia umowy. 2) Planowanym terminem

wykonywania robót budowlanych jest: od 07.01.2019r. do 1 marca 2019r. Materiały, wyroby ( w tym

meble), urządzenia należy zamówić z odpowiednim wyprzedzeniem. Kompletne roboty muszą być

ukończone do dnia 01 marca 2019r. z uwagi na rozpoczynający się turnus rehabilitacyjny.

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: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: 1. Wykonawca

dysponuje środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 200 tys. zł lub posiada zdolność kredytową

w wysokości, co najmniej 200 tys. zł;
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Informacje dodatkowe Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni łącznie wykazać się

zdolnością techniczną, zawodową, finansową i ekonomiczną.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie remontu lub modernizacji

dużych obiektów oraz doświadczenie w ich wyposażeniu. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie i wykonał 2 roboty w zakresie remontu lub

modernizacji dużych obiektów (np. domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, urzędy, hotele,

biurowce, itp) oraz doświadczenie w wyposażeniu obiektów o zbliżonej charakterystyce wyposażenia w

tym: sufity podwieszane, panele ścienne, zabudowy meblowe, o wartości nie mniejszej niż 100 tys zł

(netto). Roboty winny być wykonane, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby umożliwiające realizację zamówienia na

odpowiednim poziomie: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do

realizacji zamówienia kadrę techniczną posiadającą: wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz

uprawnienia niezbędne do wykonywania robót, w tym: - 1 osobę na stanowisko Kierownika

(koordynatora) projektu: - która ma doświadczenie w organizacji robót, w szczególności remontów w

dużych obiektach (np. domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, urzędy, hotele, biurowce, itp),

pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub koordynatora projektu na co najmniej 2

zadaniach inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją lub remontem dużych obiektów (np.

domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, urzędy, hotele, biurowce, itp).

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: Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym.

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)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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

Tak

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:

1. Dokumentami żądanymi przez Zamawiającego, a potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia

są: 1) 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 lub wskazanie bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy

danych, z której można te odpisy pozyskać bezpośrednio przez Zamawiającego; 2) zaświadczenie

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym 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; 3) zaświadczenie

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, 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
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właściwego organu;

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:

1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności

technicznej i zawodowej są: 1) wykaz robót budowlanych 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, daty, wartości, 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. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. Dokumentami

potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i

finansowej są: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może

złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 2. 1) zamawiający

dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

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
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nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

oświadczenie należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o

której mowa w art. 86 ust. 5. (informacja z otwarcia ofert). W przypadku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu.

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

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości: 5000 zł 2. Wykonawca

wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, sposób przekazania:

przelewem, nr konta: 59 8306 0003 00003 5145 2000 0050 b) w poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) gwarancjach bankowych; e) w

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016 poz. 359).

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
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elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga złożenia oferty i dokumentów w formie papierowej.

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:

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:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 0,80

okres gwarancji 0,20

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

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:
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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:
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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:

1. Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu w

projekcie umowy. 2. Strony przed zawarciem umowy mogą uzupełnić lub zmodyfikować projekt umowy

w zakresie, który nie został określony w ofercie, np. kwestie organizacyjno-porządkowe. 3. Zamawiający

dopuszcza zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w zakresie i na warunkach opisanych w umowie (projekt umowy stanowi załącznik do

SIWZ). 4. Zmiany nieistotne mogą być wprowadzone, na zasadach opisanych w umowie. 5. Wszelkie

zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego

przez obie strony, pod rygorem nieważności. 6. Zmiany mogą być wprowadzone przez złożenie pisemnej

propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika w szczególności: ze zmiany

prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, prawa

lokalnego, sytuacji gospodarczej lub organizacyjnej, lub ze zmiany okoliczności, której nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 7. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w związku z

zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w

chwili zawierania Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia

nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali państwowej,

ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, konieczności uwzględnienia wpływu

ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu Umowy. 8. Niezależnie od

powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian korzystnych z punktu widzenia

realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt

ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź

zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca, kierując

się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i

przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu

widzenia realizacji przedmiotu Umowy oraz wprowadzą do Umowy stosowne zmiany.
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków

tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których

dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13

RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,

dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić

obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje

zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z

włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww.

obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały

przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do

złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie takie, wymagane

przez zamawiającego w SIWZ jest składane w ofercie.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Zamawiający wdrożył procedury ochrony danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest

Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-10-29, godzina: 11:00,

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

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
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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:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia ( w dokumentacji i STWiORB) określił szczegółowo

standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz

przeprowadził analizę kosztów cyklu życia produktów, w związku z tym kryterium cena jest wyższe niż

60%.
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