
Gmina Jordanów Śląski: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań: 1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu i pracami w zakresie zapewnienia termoizolacyjności dachu 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

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

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jordanów Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 93193503000000, ul. ul. Wrocławska  55 , 55-065  Jordanów Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 911 580, e-mail z.fabisch@jordanowslaski.pl, faks 713 911 590.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.jordanowslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny

za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.jordanowslaski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.bip.jordanowslaski.pl/strony/aktualnosci_przetargi.htm

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań: 1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu i pracami w zakresie zapewnienia termoizolacyjności dachu 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Numer referencyjny: Sg.271.1.2020

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:

wszystkich części

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

2

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

2

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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach 2 zadań w zakresie przestrzeni dachowej budynków A, B i C (dalej segmentów) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim: 1. Docieplenie stropodachu wraz z

wymianą poszycia dachu 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Na każde zadanie Wykonawcy mogą składać osobną ofertę lub zbiorczą na obydwa zadania jednocześnie. Ad 1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu Przedmiotem zadania jest: a) docieplenie

stropodachu nad pierwszym piętrem: optymalna grubość ocieplenia stropodachu (Segment A, B, C) na poziomie stropu wynosi 20cm materiałem termoizolacyjnym (λ=0,037 W/mK). Przewiduje się demontaż istniejącej izolacji termicznej oraz montaż nowej izolacji termicznej

(λ=0,037 W/mK) na powierzchni 1817,12m2, o grubości minimum 23cm aby spełnić optymalny współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu, który wynosi max. U=0,149 W/m2K; lub wykonanie ocieplenia w innej konfiguracji materiałowej i jej grubości, należy zachować

współczynnik Uc(max) stropodachu zgodnie z audytem energetycznym, który wynosi max. U=0,149 W/m2K (tj. dopuszcza się cieńszą warstwą docieplenia za pomocą „innych” / „innowacyjnych” materiałów dociepleniowych, tak by współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu

wynosił nie więcej niż U=0,149 W/m2K); b) wymiana istniejącego pokrycia stropodachu, na nowe szczelne, wykonane systemowo z pełnym oraz szczelnym membrowaniem przeciwwodnym powierzchni stropodachu; koszt ocieplenia ma zawierać koszt montażu nowej izolacji

termicznej na poziomie stropu, montażu membrany stropodachowej, demontażu starego pokrycia i wykonanie nowego systemowego pokrycia stropodachu; c) zabezpieczenie kominów na czas prowadzenia prac na dachu oraz po ich zakończeniu: przed przystąpieniem do prac w

zakresie docieplenia i wymiany stropodachu należy sprawdzić jakość tynków na kominach i skuć spękane tynki kominów do połaci dachowej, a następnie kominy otynkować tynkiem cementowo – wapiennym i pomalować farbą silikonową w kolorze elewacji (zakres zadania do

skoordynowania w zakresie kolorystyki z wykonawcą docieplenia elewacji budynku); d) docieplenie i otynkowanie ścian świetlika jako integralny element realizacji termomodernizacji w sferze dachu i stropodachu; e) wymiana świetlika dachowego: przewiduje się montaż nowego

świetlika dachowego o współczynniku przenikania ciepła max. Uw=1,10 W/m2K (lub lepszy, cieplejszy o mniejszym U), o wymiarach 780x780x690, o łącznej powierzchni 96,52 m2 (obecny współczynnik Uw=3,20 W/m2K dla świetlika). W ramach zadania zlecony zostanie także

demontaż istniejącej izolacji termicznej stropodachu. Parametry zadania: Lp. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m²K)] Stan przed termo - modernizacją Stan po termo - modernizacji 1. Stropodach (segment A, B, C) 0,760 0,149 (max. wartość)

Szczegółowe parametry wykonania zadania przedstawione są w załącznikach do SIWZ: • Przedmiar robót w zakresie zadania: Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu • Projekt budowlany kompleksowej termomodernizacji obiektu szkolnego w Jordanowie Śląskim •

Rysunek Elewacji tylnej • Rysunek Elewacji wschodniej • Rysunek Elewacji zachodniej • Rysunek Elewacji frontowej Ad 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (zgodnie załącznikiem do SIWZ nr 1. Szczegółowy opis elementów mikroinstalacji fotowoltaicznej) a) Uwarunkowania

realizacji zadania Budynki segmentów A, B, C szkoły podstawowej w Jordanowie Śląskim pod pełnym obciążeniem użytkowane są od stycznia do czerwca (włącznie), z przerwami świątecznymi i wakacjami zimowymi, oraz od września do grudnia, również z przerwami

świątecznymi. W lipcu i sierpniu budynki są zamknięte. Periodycznie wykorzystywane są pomieszczenia budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby lokalnych imprez, w segmentach szkolnych prowadzone są sporadyczne prace biurowe w pomieszczeniach biurowych dyrektora oraz

zespołu pedagogicznego. Zużycie energii elektrycznej do przygotowania c.w.u. oraz na potrzeby oświetlenia wewnętrznego w okresie wakacyjnym jest stosunkowo mniejsze niż w sezonie szkolnym. Przyjęto, że energia produkowana przez instalację PV wykorzystywana będzie na

własne potrzeby energetyczne obiektów, m.in.. do oświetlenia wbudowanego, urządzeń wyposażenia szkoły, oraz wykorzystywana na cele grzewcze (c.o. i c.w.u.) w nowej projektowanej instalacji pomp ciepła. Zlecana do realizacji instalacja fotowoltaiczna (PV) powinna

wyprodukować energię elektryczną nie mniej niż wynika z audytu energetycznego, tj. 44 602,00 kWh/rok. To, oznacza, że Wykonawca musi zamontować taką instalację PV aby spełniała minimalne założenia i wytyczne przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. b) Opis parametrów instalacji paneli fotowoltaicznych planowanych do zlecenia Wykonawcy Przewiduje się ulepszenie polegające na wykorzystaniu energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej na cele własne budynków. Parametry instalacji paneli PV: 1. Panele

fotowoltaiczne (PV) monokrystaliczne a) max.. 149 sztuk (ograniczenie wynikające z Wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Jordanów Śląski, na podstawie którego gminie zostało przyznane dofinansowanie zadania) b) Wymagane jest, by łączna moc paneli PV nie przekroczyła

50 kWp – dopuszczalne są różne rozwiązania w tym zakresie c) moc jednostkowa panelu PV min. 335 Wp d) moc wszystkich paneli PV max. 50 kWp; lub instalacja PV równoważna 2. Inwertery w ilości niezbędnej do instalacji paneli PV. 3. Konstrukcja systemowa na dachu o małym

pochyleniu: 1 kpl. 4. Łączna powierzchnia czynna paneli PV wynosi min. 255,23 m2 . 5. Trwałość paneli PV wynosi min. 25 lat. 6. Ogniwa z min. 25 letnią gwarancją liniową sprawności 89,6% po min. 25 latach w odniesieniu do wartości początkowej oraz min. 25 letnią gwarancje

produktową. 7. Współczynnik temperaturowy zmiany mocy -0,36%/oC. 8. Rozdzielnica DC w obudowie hermetycznej min. IP65 wykonana z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego. W jej wnętrzu należy zainstalować rozłączniki dedykowane dla instalacji prądu

stałego do których zostaną podłączone łańcuchy paneli PV z wejściami MPPT inwerterów oraz ochronniki przeciwprzepięciowe. 9. Obsługa paneli fotowoltaicznych poprzez inwertery trójfazowe lub inne rozwiązanie równoważne. Sprawność inwerterów na poziomie min. 98% z min.

12 letnią gwarancją producenta. Inwertery montować w pomieszczeniach technicznych bez dostępu osób nieupoważnionych (względy bezpieczeństwa). Miejsce montażu powinno nie być nasłonecznione (bezpośrednie padanie promieni słonecznych) oraz zapewniać temperaturę

umożliwiającą chłodzenie inwertera. 10. Rozdzielnica AC do zabezpieczenia obwodów wejściowych i wyjściowych inwertera. Wewnątrz rozdzielnicy zamontować ochronnik przeciwprzepięciowy oraz wyłącznik nadmiarowo-prądowy. 11. Optymalizery mocy do obsługi paneli

fotowoltaicznych i utrzymaniu ich w punkcie mocy maksymalnej. Zainstalowanie min. 95 optymalizerów mocy, z możliwością monitoringu pracy modułów fotowoltaicznych, obniżenia kosztów serwisu oraz napięcia bezpiecznego 1V w razie awarii systemu lub rozwiązanie

równoważne. c) Szczegółowe założenia zadania są opisane w załączniku do SIWZ: Szczegółowy opis elementów mikroinstalacji fotowoltaicznej

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45320000-6

45261410-1

45321000-3

45261215-4

45421000-4

45453000-7

09331200-0

09332000-5

45000000-0

45223810-7

45310000-3

45310000-3

45311200-2

45311100-1

45315100-9

45315300-1

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: 2020-09-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-09-30

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: Zadanie nr 1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu – wykonanie prac budowlanych a) Uprawnienia, kwalifikacje i zdolności techniczne lub zawodowe – wymaganie minimum: Wykonawca lub jego pracownicy powinien/powinni

posiadać: • doświadczenie i uprawnienia w realizacji kompleksowych dociepleń dachu w obiektach kubaturowych (firmy, budynki użyteczności publicznej); • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w związku z realizacją prac

docieplenia i wymiany dachu/stropodachu • Wykonawca zamówienia powinien przedstawić referencje wystawione w przeciągu ostatnich przynajmniej 5 lat dotyczące wykonania przez niego lub swoich pracowników przynajmniej 3 kompleksowych prac w zakresie docieplenia

sfery dachowej obiektów kubaturowych (szkół, budynków użyteczności publicznej, lub budynków przedsiębiorstw), których powierzchnia dachu wynosiła co najmniej 1 000 m2. 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej a) Uprawnienia, kwalifikacje i zdolności techniczne lub

zawodowe – wymaganie minimum: Wykonawca lub jego pracownicy powinien/powinni posiadać: • doświadczenie w realizacji kompleksowych instalacji fotowoltaicznych w/na obiektach kubaturowych (firmy, budynki użyteczności publicznej); • uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w związku z wykonywaniem instalacji fotowoltaicznej) • Doświadczenie – wymaganie minimum: Przeprowadzenie wykonania przynajmniej 2

kompleksowych instalacji fotowoltaicznych w / na obiektach kubaturowych z minimalną liczbą paneli fotowoltaicznych w instalacji wynoszącą 75 sztuk.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:  minimalny roczny obrót Wykonawcy: 500 000 złotych (słownie pięćset tysięcy złotych 00/100 PLN) w obszarze objętym zamówieniem;  brak ponoszenia straty finansowej przez ostatnie pełne 3 lata obrachunkowe,  zarejestrowany płatnik VAT,

znajdujący na się na białej liście płatników VAT (bądź przedstawienie uzasadnienia i potwierdzenie dla zwolnienia z VAT),  brak zaległości podatkowych w US – zgodnie z zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach,  brak zaległości w opłacaniu składek na ZUS lub ugoda z

ZUS (w tym zakresie) – zgodnie z zaświadczeniem z ZUS

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

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

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:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

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

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na

realizację zamówienia. 3. W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w ppkt. 1.1) jest spełniony, gdy żaden z podmiotów składających wspólną ofertę nie podlega wykluczeniu, natomiast warunki, o których mowa w

ppkt. 1.2)a), zostaną spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełnia jeden z podmiotów. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ppkt. 1.2)a), polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, nie potwierdzają

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ppkt. 1.2)a) 9. Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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

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:

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

gwarancja 40,00

termin wykonania 20,00

cena 40,00

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 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:

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi

co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp albo zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp jedna z wymienionych poniżej okoliczności: 1) zmiana stawki podatku VAT dla robót należących do przedmiotu umowy w toku jej wykonywania – do ceny netto

zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury; 2) wejście w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; 3) wystąpienie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania poniższych okoliczności, tj. m.in.: 1) działanie siły wyższej i wynikające z tego

zmiany terminu wykonania robót, 2) wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne, bądź atmosferyczne i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót, 3) wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany terminu

wykonania robót, 4) nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 5) wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które

uniemożliwiają przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 6) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót 7) braki lub wady w

dokumentacji przetargowej lub innych dokumentach budowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 8) rezygnacja z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych oraz wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego,

9) zmiany zakresu robót wynikające z decyzji administracyjnych i wykonanie robót zamiennych oraz wynikająca z tego zmiana terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego, 10) wystąpienie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania

realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 11) zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w

szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót, 12) zmiana wynikająca z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia

lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 13) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji i

wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 14) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, 15) nieterminowe przekazania placu budowy, lub poszczególnych frontów robót i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót 16) zmiana technologii

wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, 17) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmiany obowiązujących przepisów,

warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności 18) zmiana zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę 19) wprowadzenie lub zamiana podwykonawcy

– w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego – dotyczy zakresu robót, który może być powierzony podwykonawcy, pomimo, że w ofercie Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom. 20) obniżenie wartości wynagrodzenia

umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno – prawnych nie będzie konieczny do wykonania 21) w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w

tym zakresie 22) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych 23) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do

uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót 24) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw, materiałów lub zmiany technologii, 25) zmiana przepisów prawa w trakcie

realizacji zamówienia, powodująca konieczność dostosowania dokumentacji, 26) niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i uruchomieniu obiektu. 4) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli

potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 5) zmiana Kierownika budowy lub

osoby nadzorującej wykonywanie przedmiotu umowy/brygadzisty wskazanego/wskazanych w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie. Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowana inna osoba posiada uprawnienia i

doświadczenie wymagane w SIWZ. 6) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp. następujące wypadki, które wymagają jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem: 1) zmiana danych teleadresowych Stron; 2)

zmiana danych rejestrowych Stron; 3) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.

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: 2020-07-17, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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Wydruk strony


