
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU: Przetarg nieograniczony na modernizację i

adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 530068-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, krajowy numer

identyfikacyjny 12499500000000, ul. ul. Kantaka 6 , 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie,

państwo Polska, tel. 627 366 709, e-mail zste@promax.media.pl, faks 627 366 709.

Adres strony internetowej (URL): http://zste.info.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: 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)
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Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://bip-zste.pl/

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

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

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

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

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

sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie na adres wskazany poniżej

Adres:

ZST-E CKU, ul. K. Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski Polska

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

nie są ogólnie dostępne

Nie
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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: Przetarg nieograniczony na modernizację i

adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Ostrowie Wielkopolskim

Numer referencyjny: ZST-E 3/74/2019

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:

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: Przetarg

nieograniczony na modernizację i adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Szczegółowy zakres został określony w

przedmiarach robót dla poszczególnych części postępowania.
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II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45311200-2

45314320-0

45331100-7

45400000-1

45410000-4

45421000-4

45432100-5

45442100-8

45453000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:
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lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

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: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału

w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

wykonawcy. Zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W zakresie części 1

przedmiotowego postępowania Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50 000,00 zł Ocena spełniania warunków udziału w

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy

i kopii polisy OC. W zakresie części 2 przedmiotowego postępowania zamawiający nie wyznacza

szczegółowego warunku, ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W zakresie części 1

przedmiotowego postępowania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający
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się o udzielenie zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 1 robotę

budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie, ociepleniu budynku lub budowie budynku o

wartości min 50.000,00 zł brutto, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy i wykazu

wykonanych robót budowlanych wraz z referencjami. W zakresie części 2 przedmiotowego

postępowania zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, ocena spełniania warunków

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

wykonawcy.

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: Nie

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

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie
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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:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawcy o przynależności

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

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:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

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

dokumenty. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

określoną przez zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

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

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa

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

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca

polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór

oferty na roboty budowlane Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza

powierzyć podwykonawcom - zawarty w formularzu ofertowym Oświadczenie o zatrudnianiu osób na

podstawie umowy o pracę - zawarte w formularzu ofertowym Zamawiający wymaga, aby wykonawca

załączył do oferty kosztorys ofertowy

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

Zadanie nr 1 - 5 000.00 zł

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
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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 0

Maksymalna liczba wykonawców  0

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:

Nie

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:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

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

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

nieograniczony)

Tak
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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

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:
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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:

zmiany umowy są dopuszczalne na zasadach określonych we wzorze umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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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: 2019-04-12, godzina: 08:30,

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

> pl

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

Część

nr:
1 Nazwa:

Modernizacja i adaptacja 5 sal dydaktycznych w budynku szkolnym na ul. Kantaka 6 w

Ostrowie Wielkopolskim.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia są roboty budowlane zwiazane z adaptacja 5 sal dydaktycznych w budynku szkolnym na ul.

Kantaka 6 w Ostrowie Wielkopolskim .Szczegółowy zakres robót został wskazany w przedmiarze robót.

Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą

do żądania zmiany wynagrodzenia. Cena ryczałtowa, jaką zaoferuje wykonawca za wykonanie przedmiotu

zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót

budowlanych, włącznie z kosztami własnymi wykonawcy jak również jego ewentualnych podwykonawców,

a także uwzględniać wszystkie prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe. Cena ryczłtowa musi zawierać

również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji

przetargowej, niezbędnych do wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z

wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego. Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty

związane z utrzymaniem placu budowy (np.: wody i energii elektrycznej łącznie z wykonaniem

tymczasowych przyłączy na okres realizacji zamówienia, koszty oświetlenia, ogrodzenia placu budowy,

ochrony mienia, zajęcia pasa drogowego, organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej) konieczne do organizacji

placu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania

wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością, zgodnie z aktualnym w czasie

wykonania przedmiotu zamówienia poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej oraz obowiązującymi na

terenie Polski normami i przepisami prawa. Dzieło musi być wykonane kompletnie z punktu widzenia celu,

któremu ma służyć. Uwagi: 1. Zastosowane materiały powinny posiadać deklaracją producenta CE,

potwierdzającą że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii

Europejskiej (UE), wydanych dla określonych grup wyrobów, a dotyczących zagadnień związanych z

bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. 2. Wykonawca przed przystąpieniem

do robót jest zobowiązany uzgodnić koncepcję zastosowania kolorów/barw i graficzne rozmieszczenie

kolorów/barw na ścianie oraz kolorystyki podłóg z Zamawiającym. 3. Wykonawca ma zamontować stolarkę

okienną z takimi samymi podziałami (proporcjami) jak okna demontowane - wymieniane w danej sali. 4.

Stolarka okienna oraz zastosowane szyby muszą spełniać określone normy dotyczące wartości izolacyjności

termicznej oraz wartości izolacyjności szyby, współczynnika przenikania ciepła Uw , PN-EN ISO 10077-1,

PN-EN 14351 Okna i drzwi. DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie]. Zamawiający wymaga by

zamontowane okna posiadały współczynnik przenikania ciepła U(max) < 0,9 [W/(m?*K)] (obowiązujący od

01.01.2021r.) 5. Zastosowane oprawy oświetleniowe muszą zapewniać spełnianie w określonym
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pomieszczeniu norm technicznych dotyczących natężenia światła oraz wszelkich innych norm odnoszących

się do sali dydaktycznej i budynku szkolnego, budynku użyteczności publicznej. Natężenie oświetlenia

zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 powinno wynosić: 500 [lx]. Wykonawca ma obowiązek w ramach zawartej

umowy zapewnić oświetlenie równomierne 500 [lx] (ewentualne zwiększenie ilości opraw oświetleniowych

LED). 6. Instalacja elektryczna oraz jej elementy (przełączniki, gniazda itd. ), będąca przedmiotem umowy

musi spełniać obowiązujące normy: PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w

przewodach sznurowych PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym PN-EN 12464-1:2012

Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach PN-HD

60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie

ogólnych charakterystyk, definicje PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część

4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym PN-HD

60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje

elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed

prądem przetężeniowym PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego

napięcia PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi

lub łączeniowymi PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami

elektromagnetycznymi Dziennik Ustaw - 18 - Poz. 2285 1 2 3 4 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -

Postanowienia ogólne PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór

i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne

niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i

sterownicza PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-534: Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Urządzenia do ochrony

przed przejściowymi przepięciami PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego
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napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody

ochronne PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze PN-HD

60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje

oświetleniowe PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne

niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy

współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i

zakończeń przewodów PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami

alfanumerycznymi 7. Dzieło umowne musi być kompletne z punktu wodzenia celu któremu ma służyć (sale

dydaktyczne po modernizacji i adaptacji muszą być w pełni przygotowane do ich zagospodarowania meblami

przez Zamawiającego). 8. Wykonawca zapewni wiarygodne badania natężenia oświetlenia poparte

stosownymi dokumentami oddzielnie dla każdej Sali dydaktycznej. 9. Wykonawca zapewni wiarygodne

badania bezpieczeństwa wykonanych instalacji elektrycznych silnoprądowych (oświetlenia i gniazd

wtykowych. 10. Wykonawca zapewni wiarygodne sprawdzenie poprawności funkcjonowania instalacji

słaboprądowych - okablowania strukturalnego, funkcjonowania instalacji rzutników. 11. Wykonawca ma

obowiązek w dniu rozbiórki, skucia, demontażu wywieźć zdemontowany materiał poza obiekt szkolny i

dokonać jego utylizacji potwierdzonej stosownymi dokumentami. 12. Wykonawca zapewni zaplecze

szatniowe, socjalne i WC dla swoich pracowników poza obiektem budynku szkoły. 13. Dostawy materiałów

niezbędnych do realizacji dzieła umownego w teren budowy mają następować sukcesywnie. 14. Wykonawca

odpowiada przed Zamawiającym za drogi transportu materiałów w teren budowy i z terenu budowy.

Wszelkie ślady transportu materiałów musza być usunięte w dniu ich powstania. 15. W przypadku

uszkodzenia elementów budynku przez Wykonawcę, ich naprawa musi być dokonana przed zgłoszeniem

Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót. Jeżeli uszkodzenie nie będzie usunięte, Zamawiający

usuwa je na koszt Wykonawcy i rozlicza w ramach wartości finansowej umowy z Wykonawcą. 16. Instalacja

elektryczna każdego pomieszczenia dydaktycznego musi być zasilana od rozdzielni danego piętra w sposób

zabezpieczający bezpieczeństwo jej użytkowania. WLZ prowadzić podtynkowo, wykonać roboty

przygotowawcze i malarskie w pasie przebiegu WLZ. 17. W każdym pomieszczeniu dydaktycznym wszelkie

instalacje natynkowe schować pod tynk. 18. Pod parapety wykonać wspornikową konstrukcję podpierającą

ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. 19. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót jest: - faktyczne
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zakończenie robót, - przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych (atesty, certyfikaty,

karty techniczne, protokoły badań i sprawdzeń, dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych silno i

słaboprądowych) wraz z ich szczegółowym zestawieniem. - usunięcie wszelkich uszkodzeń dokonanych

przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, - pełne uporządkowanie terenu budowy. Przedmiary robót mają

wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową

za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę na podstawie przedmiaru robót, który

jest załącznikiem do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania

równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a

odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu

zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne

oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem

zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz

funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez

Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia

wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym

element opisu przedmiotu zamówienia pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez

konkretnego wykonawcę lub pojawiają się wskazania norm (jeżeli mogłoby to doprowadzić do

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub jego produktów), należy rozumieć,

zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a

określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych.

W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych,

wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie

gorsze od parametrów wskazanych w tych dokumentach.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45311200-2, 45331100-7, 45442100-8,

45432100-5, 45100000-8, 45453000-7, 45421000-4, 45314320-0, 45410000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95369f0...
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-08-14

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena ryczałtowa 60,00

gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Adaptacja pomieszczenia na magazyn wielkogabarytowych pomocy dydaktycznych w

budynku "D" przy ulicy Wolności 10 w Ostrowie WIelkopolskim.

1) 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 są roboty budowlane zwiazane z adaptacja pomieszczenia na magazyn wielkogabarytowych

pomocy dydaktycznych w budynku "D" przy ulicy Wolności 10 w Ostrowie WIelkopolskim. Szczegółowy

zakres robót został wskazany w przedmiarze robót. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania

zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. Cena

ryczałtowa, jaką zaoferuje wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie

koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, włącznie z kosztami własnymi

wykonawcy jak również jego ewentualnych podwykonawców, a także uwzględniać wszystkie prace

towarzyszące oraz roboty tymczasowe. Cena ryczłtowa musi zawierać również wszelkie koszty robót i

materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych do wykonania

prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa

budowlanego. Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy (np.:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95369f0...
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wody i energii elektrycznej łącznie z wykonaniem tymczasowych przyłączy na okres realizacji zamówienia,

koszty oświetlenia, ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia, zajęcia pasa drogowego, organizacji ruchu,

obsługi geodezyjnej) konieczne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą

starannością, zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamówienia poziomem wiedzy

technicznej i organizacyjnej oraz obowiązującymi na terenie Polski normami i przepisami prawa. Dzieło

musi być wykonane kompletnie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 42

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena ryczałtowa 60,00

gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95369f0...
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