
Szkoła Główna Służby Pożarniczej: roboty budowlane pn.: „Montaż instalacji klimatyzacji w

pomieszczeniach 115 i 125 w budynku F obiekt 01”

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

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

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
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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: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, krajowy numer identyfikacyjny

00017341000000, ul. ul. Słowackiego 52/54 , 01629 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. 022 5617624, e-mail grzesio@sgsp.edu.pl; e.ciborowska@sgsp.edu.pl, faks 022 8330724.

Adres strony internetowej (URL): www.sgsp.edu.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

Uczelnia Państwowa

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
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www.sgsp.edu.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:

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty budowlane pn.: „Montaż instalacji

klimatyzacji w pomieszczeniach 115 i 125 w budynku F obiekt 01”

Numer referencyjny: PN 24/17

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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji oraz odprowadzania

skroplin w pomieszczeniach 115 i 125 w budynku F obiekt 01 na terenie Szkoły Głównej Służby

Pożarniczej w Warszawie ul. Słowackiego 52/54. Zakres prac: Oba pomieszczenia należy przygotować

do prac budowlanych, zabezpieczając mienie przed zniszczeniem i zabrudzeniem. W pomieszczeniu nr

115 na wewnętrznej ścianie, naprzeciw okien, należy zamontować dwie (2) jednostki wewnętrzne,

sterowane inwerterem DC, o maksymalnej mocy chłodniczej 7,9 kW każda. Jednostki te powinny być

tak zamontowane, aby swoim zasięgiem obejmowały łącznie całe pomieszczenie. W pomieszczeniu nr

125 również na wewnętrznej ścianie, naprzeciw okien, należy zamontować jedną (1) jednostkę

wewnętrzną, sterowaną inwerterem DC, o maksymalnej mocy chłodniczej 7,9 kW. Dla obu

pomieszczeń dla każdej jednostki wewnętrznej jest technicznie przypisana jednostka zewnętrzna.
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Należy więc trzy jednostki zewnętrzne zamontować na zewnętrznej ścianie budynku nad stropem od

strony podwórka. Należy zwrócić uwagę na to, że odległość między jednostkami wewnętrznymi a

zewnętrznymi jest większa niż 30m, a mniejsza niż 50m, co ma znaczenie w doborze urządzeń.

Montaż jednostek zewnętrznych należy wykonać z uprzednio ustawionego rusztowania. Każda

jednostkę wewnętrzną należy połączyć rurami miedzianymi z właściwą jej jednostką zewnętrzną.

Instalację rurową należy ułożyć na wewnętrznych ścianach korytarza budynku zgodnie z zasadami

montażu przedmiotowych instalacji. Instalację rur miedzianych po połączeniu jednostek

wewnętrznych z jednostkami zewnętrznymi należy poddać próbie ciśnienia zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Po pozytywnej próbie ciśnienia instalację należy zaizolować termicznie izolacją

kauczukową w płaszczu ochronnym (izolacja systemowa). Podczas prowadzenia instalacji rurowej

należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu przewiertów przez ściany konstrukcyjne i przewierty te

wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Do urządzeń należy doprowadzić instalację elektryczna i

sterującą. Z urządzeń należy odprowadzić skropliny instalacją ułożoną z rur Nibco, włączoną do

najbliższego pionu kanalizacyjnego poprzez zasyfonowanie. Instalację tą mocować do ściany zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Instalację tą należy poddać próbie szczelności, zgodnie z

obowiązującymi przepisami. Należy zastosować odprowadzenie skroplin przy pomocy systemowych

pompek przy urządzeniach. Po pracach montażowych należy wykonać prace poinstalacyjne

ogólnobudowlane i posprzątać pomieszczenia oraz okolice wejścia do budynku. Końcowym

elementem przedsięwzięcia jest uruchomienie instalacji, przeprowadzenie próbnej pracy oraz

przedstawienie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potwierdzenie

wykonania powyższych czynności przez inspektora nadzoru Zamawiającego będzie warunkiem

zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę i przystąpienie do odbioru końcowego. Szczegóły

dotyczące zakresu robót i warunków wykonania określają: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót budowlanych branży sanitarnej – załącznik nr 8 do SIWZ 2) Przedmiar robót – branża

sanitarna – załącznik nr 9 do SIWZ określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV: 45 00 00 00-7

Roboty budowlane; 45 33 12 20-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych; 45 39 00 00-9 Roboty

instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 39 71 72 00-3 Urządzenia klimatyzacyjne. W

przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub materiały przy realizacji

przedmiotu zamówienia zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia,

Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy

jakie cechy powinny posiadać przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza

realizację zamówienia poprzez zastosowanie technologii lub materiałów równoważnych. Zamawiający

przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe

oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń,
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estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i użyte materiały spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego. Wymagany minimalny okres gwarancji: Bezpłatna

gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia obejmujący w szczególności klimatyzatory, ich

instalację, wykonane instalacje i prace wykończeniowe – min. 36 m-cy. Rękojmia – min. 60 m-cy 3)

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej lub przeprowadzenia aukcji elektronicznej w

niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne; 4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów

udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. 1. Wykonawca zobowiązuje się

zatrudniać przez cały okres obowiązywania Umowy osoby wykonujące na potrzeby realizacji Umowy

czynności określone w ust. 2 na podstawie umów o pracę oraz ściśle przestrzegać w stosunku do tych

osób przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie norm dotyczących czasu pracy i

obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Wykonawca przekaże

Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy pisemną zgodę pracowników Wykonawcy (podwykonawcy)

na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby wykonania niniejszej Umowy, a także celem

udokumentowania udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień

publicznych, w zakresie: liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i

wymiaru etatu. 2. Czynnościami, o których mowa w ust. 1 są czynności: 1) Roboty przygotowawcze i

rozbiórkowe; 2) Roboty montażowe; 3) Roboty instalacyjne elektryczne; 4) Roboty odtworzeniowe; 5)

Roboty wykończeniowe. 3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni

od otrzymania żądania, przedstawi Zamawiającemu kopie zanonimizowanych (zgodnie z ustawą z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności bez adresów, nr PESEL

pracowników), umów o pracę zawartych z osobami, o których mowa w ust. 1, wraz z zakresem

obowiązków jeżeli został sporządzony i datą zawarcia umowy. Zamawiający będzie mógł żądać

przedstawienia dokumentów uzupełniających, takich jak w szczególności dokumenty potwierdzające

opłacanie składek przez Wykonawcę lub podwykonawcę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (np. zaświadczenie

właściwego oddziału ZUS) lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika

przez pracodawcę do ubezpieczeń (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji). 4.

Dokumenty przestawiane przez Wykonawcę Zamawiającemu na mocy niniejszego paragrafu są

przedstawiane na koszt Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 39717200-3

Dodatkowe kody CPV:
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Kod CPV

45000000-7

45331220-4

45390000-9

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: 2017-11-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2017-11-30

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
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Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w niniejszym

postępowaniu Zamawiający wymaga od wykonawców: 1) w zakresie sytuacji ekonomicznej i

finansowej wykonawcy: dokument (polisa ubezpieczeniowa) potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł brutto.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w niniejszym

postępowaniu Zamawiający wymaga od wykonawców: 2) w zakresie zdolności technicznej i

zawodowej: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem „wykaz osób”

(załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wśród wymienionych osób

dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót

sanitarnych. b) 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 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 prze 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. Wykonawca

spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na instalacji

klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda, oraz potwierdzi, że roboty te

zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone –

zgodnie ze wzorem „wykaz robót budowlanych” załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykaz,

oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego

może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane
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były wykonane.

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:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24

ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). Na potwierdzenie spełnienia

warunków wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert

OŚWIADCZENIE stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 ustawy PZP Wzór oświadczenia stanowi załączniki nr 2 do SIWZ. W celu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=122be...

9 z 28 06.10.2017, 14:46



wykazania się brakiem podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający

wymaga od Wykonawców: 1) zaświadczenia 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; 2) zaświadczenia 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

właściwego organu Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 ppkt 1)-2): – składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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 właściwego organu, Dokument, powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do

treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych

organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
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dotyczących tego dokumentu.

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:

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki udziału w postępowaniu W celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w

niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga od wykonawców: 1) w zakresie sytuacji

ekonomicznej i finansowej wykonawcy: dokument (polisa ubezpieczeniowa) potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł brutto.

2) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień,

doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami – zgodnie ze wzorem „wykaz osób” (załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca spełni

warunek jeśli wykaże, że wśród wymienionych osób dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą

uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych. b) 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 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 prze 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. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał co

najmniej 2 roboty budowlane polegające na instalacji klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż

30.000,00 zł brutto każda, oraz potwierdzi, że roboty te zostały wykonane należycie zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – zgodnie ze wzorem „wykaz robót

budowlanych” załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez

Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do
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właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były wykonane. Uwaga: 1. Mając na

uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub

więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie

w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych

w art. 22a ustawy, warunek z pkt. 2b) musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego

z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie

powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 2. W przypadku

wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż

polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu

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

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

Informacja na temat podwykonawców 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcy. 2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale

podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać

będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu

wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W

przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców,

należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca

zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie

wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia. Nowy podwykonawca, który jednocześnie przekazuje swoje zasoby w celu

wykazania spełniania warunków, nie może także podlegać wykluczeniu z postępowania w takim

samym zakresie, jak Wykonawca. 4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
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nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Informacja

na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów) 1. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do

oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawcy tworzący jeden

podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 10.1.1).4) – nie

dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej

spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą

nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w

taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez

każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp składa

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak

podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać

wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z

Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa

podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego

spełnianie). 5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub

jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę, który został upoważniony do wykonania tej

czynności. 6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym

jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę, który został upoważniony do

wykonania tej czynności. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień

składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega

wykluczeniu z postępowania, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. - Wykonawca, który

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu; - Wykonawca który

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o
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podwykonawcach w oświadczeniu, jeżeli są znane nazwy podwykonawców; - W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w takim zakresie, w którym każdy z

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23). Jeżeli zostały złożone odrębne oferty przez wykonawców

należących do tej samej grupy kapitałowej mogą oni przedstawić dowody, że istniejące między

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu. Wzór oświadczenia

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy

PZP, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta spełni wymagania SIWZ i zostanie najwyżej

oceniona (zgodnie z pkt. 14 SIWZ), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,

aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt. 6.3 i 6.4 (ew.

6.5-6.7), potwierdzające okoliczności o których mowa w pkt. 6.1. Szczegółowe warunki dotyczące

oświadczeń i dokumentów oraz termin ich złożenia Zamawiający określi w przesłanych

wezwaniach. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1. Wykonawca nie jest

obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia

lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352); 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę

dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z

tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, w przypadku

wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw

wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający

żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 3. W przypadku wskazania przez

Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art.

97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
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pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu

określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są

one aktualne. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

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

podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 6.4),

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. 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 – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności: •

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposób wykorzystania zasobów

innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • 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. 3. 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 i ust. 5 ustawy (wybrane przez

Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane w pkt. 5.1). 4. W odniesieniu do

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (pkt. 6.4),

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi,

do realizacji których te zdolności są wymagane – podwykonawstwo. 5. Jeżeli zdolności techniczne

lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, 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 pkt 1 niniejszego rozdziału. 6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału

w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. 6.4, polega na zdolnościach innych

podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
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oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy. 7. Wykonawca, którego oferta zostanie

najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na wezwanie Zamawiającego zobowiązany

będzie złożyć dokumenty tego podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania

spełniania tych warunków.

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

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 700,00 PLN (siedemset złotych).

Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być

wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, w polskiej walucie PLN, b) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach

ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). W przypadku składania przez

Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną,

bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z

obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności

gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: -

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy, oraz przed wyborem oferty najkorzystniejszej - jeżeli Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub
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oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to

z przyczyn nieleżących po jego stronie. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: nr 19 1600 1374 1845 2512

5000 0026 Bank BGŻ BNP PARIBAS tytułem: wadium w sprawie PN 24/17 Montaż instalacji

klimatyzacji w pomieszczeniach 115 i 125 w budynku F obiekt 01 W przypadku wnoszenia

wadium w innej formie niż pieniężnej, Wykonawca winien złożyć w ofercie kserokopię dokumentu

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał dokumentu

należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą. W przypadku przelewu wadium na konto

Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną „za zgodność z

oryginałem”. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które w

oznaczonym terminie tj. terminie złożenia oferty znajduje się na rachunku Zamawiającego. Termin

wniesienia wadium. - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu

składania ofert. - Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione

lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. Utrata wadium. Zamawiający zatrzyma wadium

wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przyczyn określonych w art. 46 ust. 4a

i 5 Ustawy Pzp.

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:
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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
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

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

najniższa cena 60,00

okres gwarancji 40,00

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

nieograniczony)

Nie
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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 Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=122be...

20 z 28 06.10.2017, 14:46



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:

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 %

wartości brutto umowy. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie przed

podpisaniem umowy. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie

należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w

kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie

wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 Pzp.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
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bankowy Zamawiającego: nr 19 1600 1374 1845 2512 5000 0026 Bank BGŻ BNP PARIBAS

tytułem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie PN 24/17 wadium w sprawie PN

24/17 Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach 115 i 125 w budynku F obiekt 01 W

przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono

w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający

zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać

następujące wymagania: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz

wskazanie ich siedzib, - dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania,

numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, - precyzyjne określenie wierzytelności, która ma

być zabezpieczona gwarancją, - kwotę gwarancji, - zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i

bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, -

zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, - określenie miejsca rozstrzygania

sporów w sądzie właściwym dla Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być bezwarunkowe,

nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za

najkorzystniejszą, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może

wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp.

Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż

jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

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:

Zmiany Umowy 1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w

następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie

Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
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Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiarze robót i STWOiRB w zakresie,

w jakim te okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia

robót; 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania

Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy, wystąpienia

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 4) wystąpią opóźnienia

w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji

państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 5)

jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy; 6) wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu

Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy; 7) konieczności zmian spowodowanych przez

zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub

sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót,

usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia,

jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 8) wystąpią inne

przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem

możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową,

które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w

szczególności leżące po stronie producenta w zakresie wykonania i dostawy urządzeń lub materiałów

niezbędnych do wykonania Umowy; 9) w przypadku opóźnień w przebiegu procedury udzielania

zamówienia, które są niezależne od Zamawiającego i powstały w szczególności na skutek złożenia

przez Wykonawców odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej; 10) w przypadku zawarcia Umowy z

Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości

finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia

dodatkowych środków finansowych, umożliwiających zawarcie Umowy z Wykonawcą), co wpłynęło

na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie Umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie
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terminu lub terminów wykonania Umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego

terminu związania ofertą do dnia zawarcia Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z

okoliczności wymienionych w ust. 1 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia

wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem

lub dłuższym czasem wykonywania Umowy. 2. Umowa może być zmieniona w zakresie Materiałów,

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

Przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części

robót, objętej Przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub

technologicznych, niż wskazane w przedmiarze robót i STWOiRB, a wynikających ze stwierdzonych

Wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o który je przygotowano, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem

Przedmiotu Umowy; 2) zmiany technologicznej z uwagi na: a) możliwość osiągnięcia wymaganego

efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych

lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych,

instalacji i urządzeń, b) możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych

rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub

eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, c) pojawienie

się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych

kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, d) pojawienie się nowszej technologii wykonania

zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów

wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, e)

konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub

technologicznych, niż wskazane w SIWZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, f) zmiana decyzji,

postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające Dokumentację

projektową, g) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) konieczność

wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek

wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących

nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub

podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. W przypadku
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wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2 możliwa jest w

szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji

budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych Umową lub zmiana wynagrodzenia. 3.

Umowa może być zmieniona z powodu okoliczności: 1) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 2) wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy; 3) w wyniku rezygnacji przez

Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia

Wykonawcy na zasadach określonych w § 7. 4. Umowa w zakresie zmian istotnych może być

zmieniona w przypadku, gdy tak stanowi. 5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do

przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust. 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie

Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 2 lub

zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 13 zobowiązany jest

do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany na zasadach określonych w ust. 6-12. 6.

Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż

w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć

się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z

wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym

propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 7 ust. 2 pkt 1, i informacji

uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących

podstawę żądania zmiany. 8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Zamawiającego. 9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający

jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w

ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej

żądanie zmiany. 10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Zamawiającemu

dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej

kopii. 11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 wraz z

propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Zamawiający

zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i

odpowiednio propozycji wyceny robót, wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i

akceptacji żądania zmiany. 12. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany,
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zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o

akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku

akceptacji zmiany. 13. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie na zasadach określonych w

niniejszym ustępie i ust. 14-15, w razie zmiany: 1) ustawowej stawki podatku VAT dotyczącej

Przedmiotu Umowy; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca w terminie do 30

dni może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie stosownych zmian

w Umowie. Do wniosku Wykonawca dołącza oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów, jakie

będzie musiał ponieść wskutek wprowadzenia zmian przepisów prawa. Ciężar udowodnienia wpływu

zmian, o których mowa w pkt 1-3, na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, obciąża Wykonawcę. W

takim przypadku Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy szczegółowej kalkulacji porównawczej

cen i kosztów ponoszonych przed zmianami oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu (metody)

liczenia. 14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 1, ustalona w Umowie wartość netto

wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a wartość brutto Wynagrodzenia Wykonawcy

zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług. 15.W przypadku

zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 2, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość

wzrostu kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio

wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia. 16.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 3, Wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść w celu

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto Wynagrodzenia Wykonawcy,

w tym wynagrodzenia netto osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy na rzecz

Zamawiającego. 17.Wynagrodzenie Wykonawcy w zmienionej wysokości naliczane będzie począwszy

od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca złożył

kompletny wniosek wraz z oświadczeniem, w którym wykaże, że zmiany przepisów, o których mowa

w ust. 13 będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez niego. 18.W razie

wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 2) danych teleadresowych; 3) danych

rejestrowych; 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy. 19. Strony

Umowy mogą także dokonać jej zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 ustawy Prawo
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zamówień publicznych w okolicznościach, gdy spełnione są przesłanki ustawowe zastosowania

wskazanych przepisów. 20. Wszystkie powyższe postanowienia zmian stanowią katalog zmian, na

które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej

zgody

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: 2017-10-24, godzina: 09:00,

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

> język 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:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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