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Dzierżoniów, 20.07.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu ograniczonego

o wartości poniżej progów unijnych

Na podstawie art.10 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tj. z

dnia  26  listopada  2015  r.  (Dz.U.  z  2015  r.  poz.  2164),  Zamawiający  SPÓŁDZIELNIA  INWALIDÓW

"Elektromet" Zakład Pracy Chronionej, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację zadania pn. “Poprawa efektywności energetycznej zespołu budynków Spółdzielni Inwalidów

ELEKTROMET w Dzierżoniowie” - w trybie przetargu ograniczonego

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7  Roboty budowlane

45111200-0 Roboty ziemne

45262500-6 Roboty murarskie

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 Instalacja c.o.

45332000-3 Instalacja c.w.u.

45312310-3 Instalacja elektryczna

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

09331200-0   Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dzierżoniów 19.07.2016 r.

Zatwierdził:

…………………………….
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Dział 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "Elektromet" Zakład Pracy Chronionej

ul. Staszica 27, 58-200 Dzierżoniów

tel. 74/ 832-53-00

fax 74/ 831-49-70

Strona internetowa Zamawiającego: www.elektromet.com  (miejsce publikacji ogłoszenia i SIWZ)

Adres email Zamawiającego: sid@elektromet.com

Dział 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie modernizacji instalacji oświetlenia, modernizacji

systemu c.o. i c.w.u., wymiany źródła ciepła oraz instalacji kolektorów słonecznych zaplanowane do

realizacji w Spółdzielni Inwalidów "Elektromet" Zakład Pracy Chronionej, z/s ul. Staszica 27, 58-200

Dzierżoniów.

2. Przedmiot zamówienia, obejmuje zakres prac przewidziany odpowiednio:

2.1. W zakresie branży sanitarnej:

2.1.1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynkach

Zamawiającego.

2.1.2. Wykonanie przyłącza sieci cieplnej na terenie Zamawiającego.

2.1.3. Wykonanie instalacji technologicznej kotłowni oraz wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej

kotły grzewcze

2.2. W zakresie branży elektrycznej:

2.2.1. Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń kotłowni, gniazd wtykowych 1 i 3 faz

oraz oświetlenia.

2.2.2. Wymianę istniejących w Spółdzielni opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego na

energetycznie oszczędne i bardziej wydajne w dotychczasowych lokalizacjach oraz dostosowanie

wypustów instalacji elektrycznej zasilającej do zastosowanych źródeł światła we wskazanych w

dokumentacji projektowej lokalizacjach. Zakres prac nie obejmuje wymiany lub zmiany

lokalizacji istniejących u Zamawiającego opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

2.2.3. Wykonanie instalacji stałoprądowej DC i zmiennoprądowej AC z przyłączeniem systemu do

istniejącej wewnętrznej instalacji nN odbiorcy wraz z zabudową paneli PV, inwerterów,

rozdzielnicy oraz kabli łączących poszczególne elementy systemu PV, a w tym:

2.2.3.1. montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem

2.2.3.2. montaż 2 inwerterów trójfazowych

2.2.3.3. montaż rozdzielnicy RPV (DC/AC)

2.2.3.4. montaż instalacji AC wraz z podłączeniem do istniejącej rozdzielnicy głównej budynku (

RG) zlokalizowanej na parterze. przebudowę istniejącej instalacji odgromowej i

podłączenie do niej konstrukcji generatora PV .
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3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

3.1. zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz

ppoż.,

3.2. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,

3.3. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie koniecznym lub wynikającym z uzgodnień

z zarządcami tych dróg,

3.4. zakresie koniecznym lub wynikającym z uzgodnień z zarządcami dróg, wykonanie projektu

oznakowania zastępczego i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego,

3.5. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji

obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu,

3.6. wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2

egz.)

3.7. naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,

3.8. pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,

3.9. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do

dnia odbioru końcowego.

4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty ewentualnych odszkodowań dla właścicieli sąsiadujących posesji za

szkody spowodowane przez Wykonawcę powstałe podczas prowadzenia prac budowlanych. Obowiązek

dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji, w przedmiocie wejścia z robotami na teren osób trzecich,

minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych, spoczywa każdorazowo na Wykonawcy.

5. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do

czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:

5.1. ochrony znajdującego się na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

5.2. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

(Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.);

5.3. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców;

5.4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp,

5.5. ustalenia i utrzymywania porządku,

5.6. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,

5.7. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób

dotyczących realizowanego zamówienia.

6. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w następującej dokumentacji:

6.1. Projektach budowlanych i wykonawczych  (w zakresie wynikającym z par. 4 ust 1 pkt. 1 Rozp. Min.

Infrastruktury z 02.09.2004r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej... –

dostępnych po wyłonieniu wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, na stronie

internetowej www.elektromet.com:
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6.1.1. „Instalacja centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej i

przyłączy sieci cieplnej dla obiektów Spółdzielni Inwalidów ELEKTROMET w Dzierżoniowie,

ul. Staszica 27”

6.1.2. „Instalacja gazowa i instalacja technologiczna kotłowni gazowej dla obiektów Spółdzielni

Inwalidów ELEKTROMET w Dzierżoniowie, ul. Staszica 27” s

6.1.3. „Projekt instalacji elektrycznej kotłowni gazowej dla Spółdzielni Inwalidów „Elektromet” w

Dzierżoniowie”.

6.1.4. „Projekt wymiany oświetlenia w Spółdzielni Inwalidów „Elektromet” w Dzierżoniowie”.

6.1.5. „Projekt budowlany i wykonawczy montażu instalacji fotowoltaiki dla Spółdzielni Inwalidów

„Elektromet” w Dzierżoniowie o mocy 24 KW”.

6.2. Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (uwaga jak wyżej w pkt. 6.1.),

6.3. Przedmiarach robót (uwaga jak wyżej w pkt. 6.1.).

7. Zamawiający załącza przedmiary robót, wyłącznie jako materiał poglądowy. Przedmiary nie mogą stanowić

dla wykonawcy podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie

dokumentacji projektowej, w tym audytów, postanowień SIWZ oraz wizji w terenie.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem prac określonym w projekcie budowlanym oraz

wykonawczym, do wyceny oraz realizacji oferty, należy przyjąć zakres prac określony w najszerszym

zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.

9. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 6.1 – 6.3, stanowią integralne załączniki do SIWZ.

10. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w przekazanym wykonawcom SIWZ bądź innym

integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art.29

i art.7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych

Zamawiającego. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych,

funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych.

11. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiały (wyroby) Zamawiający

dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) o nie gorszych parametrach użytkowych,

funkcjonalnych i technicznych niż opisane w SIWZ lub jej załącznikach.

12. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez

Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W powyższym zakresie Wykonawca powinien okazać się

na każde żądanie Zamawiającego stosownym dokumentem wystawionym przez producenta.

13. Wykonawca udzieli rękojmi na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia

na okres 5 lat (60 miesięcy), liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót - bez

usterek (art. 568 § 1 KC w zw. z art. 46 § 1 KC).

14. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego

zamówienia na okres min. 5 lat (60 miesięcy), liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

inwestycji - bez usterek. Udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż wymagany okres minimalny

będzie punktowane dodatkowo w ramach kryteriów oceny ofert.
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Dział 3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE

OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dział 4.  INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE

ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót przez podwykonawców. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na

roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiający, w terminie określonym  w umowie z wykonawcą, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

2.1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2.2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy

termin niż podany w formularzu oferty od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w umowie uważa się za akceptację projektu

umowy przez zamawiającego.

4. Obowiązek przedkładania kopii  umowy z podwykonawcą/sprzeciw do umowy

4.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy ,usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4.2. Zamawiający, w terminie określonym w umowie zgłasza pisemny sprzeciw do umowy

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

4.2.1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówieni;

4.2.2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dłuższy termin niż podany w formularzu oferty od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4.3. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w umowie uważa się za akceptację

umowy przez zamawiającego.
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4.4. Za zaakceptowaną umowę nie będzie można uznać umowy zawartej, która zawiera odmienne

postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej do zaakceptowania

zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń”.

4.5. Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie części zamówienia, które wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcy. Wykonawca podaje nazwę (firmę) podwykonawców, na których zasoby wykonawca

powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

5. Zmiana podwykonawcy

5.1. W trakcie wykonania zamówienia wykonawca może dokonać modyfikacji złożonych w postępowaniu

deklaracji odnośnie do podwykonawstwa poprzez wskazanie innych podwykonawców; rezygnację z

podwykonawców, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo  wykonanie zamówienia przy

pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia

przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

5.2. Zmiana zakresu podwykonawstwa nie będzie mogła dotyczyć części zamówienia zastrzeżonych przez

zamawiającego do osobistego wykonania przez wykonawcę.

5.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

6. Dowód zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia

6.1. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonanie zadania jest

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji zadania.

6.2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się

wypłatę należnego wynagrodzenia za realizację zadania.

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo  nie może być  dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

8. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy i podwykonawcy

8.1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę

zamówienia na roboty budowlane.

8.2. Wynagrodzenie  dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata
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obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od

dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego,

zamawiający może:

9.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

9.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

9.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, jeżeli w sposób wystarczający

wykazano niezasadność bezpośredniej zapłaty, zamawiający będzie obowiązany złożyć do depozytu

sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Oznacza to, iż bezpośrednia zapłata będzie dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za realizację

świadczenia nie będzie budziła poważnych zastrzeżeń wykonawcy, a tym samym zamawiającego, natomiast

w przypadku zgłoszenia ww. uwag przez wykonawcę (skutkiem czego będzie złożenie spornej kwoty

wynagrodzenia do depozytu sądowego) uzyskanie spornej kwoty wynagrodzenia tak przez wykonawcę, jak

i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, będzie równoznaczne z koniecznością sądowego

rozstrzygnięcia sporu.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Dział 5.  OFERTY WSPÓLNE

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum).

2. Wszyscy partnerzy konsorcjum będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgonie z

jej postanowieniami.

3. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez

wszystkich partnerów konsorcjum łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w

umowie konsorcjum.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców

występujących wspólnie.

5. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz

zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
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Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna  dokładnie określać zakres umocowania !

6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem

konsorcjum),

7. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu

„np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie

tylko pełnomocnika konsorcjum.

Dział 6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH w rozumieniu

art.67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dział 7. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE. AUKCJA

ELEKTRONICZNA

1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Dział 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie później niż do 30.11.2016 r.  przy czym termin realizacji w

zakresie wymiany instalacji C.O., budowy kotłowni gazowej i instalacji gazowej nie może przekroczyć

20.10.2016 r.

Zaoferowanie terminu realizacji w zakresie wymiany instalacji C.O., budowy kotłowni gazowej

i instalacji gazowej, krótszego niż 20.10.2016 r. , będzie dodatkowo punktowane przez Zamawiającego.

Dział 9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z

późn. zm.) oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. W zakresie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:
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a) Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt. 1 lit. a), za spełniony, jeżeli Wykonawca

przedstawi do oferty oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt. 1 lit. b), za spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane

o łącznej wartości min. 2 000 000. zł brutto, z czego co najmniej 1 robota wykonana była za

kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł., polegające na wykonaniu prac o podobnym zakresie

(np. termomodernizacje obiektów, roboty instalacyjne w zakresie fotowoltaiki itp.).

c) Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt. 1 lit. c), za spełniony, jeżeli wykonawca

wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia osoby, które będą pełnić

funkcję kierownika budowy i kierowników robót, posiadające uprawnienia budowlane w

zakresie konstrukcyjno-budowlanym (kierownik budowy), w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, gazowych i

kanalizacyjnych (kierownik robót) oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót),

d) Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. d), za spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

1 000 000 zł.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w

oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez wykonawców wraz

z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Z  treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

Dział 10. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

1. Kryteria wyboru oferty

- Cena i kryteria dodatkowe

2. Znaczenie kryterium

a. Cena - 65 %

b. Termin realizacji prac w zakresie w zakresie wymiany instalacji C.O., budowy kotłowni gazowej i

instalacji gazowej - 15 %

c. Okres gwarancji  - 10 %

d. Termin płatności faktur - 10%

3. Sposób oceny ofert

a. Ocena ofert w zakresie kryterium „cena” (KC) zostanie dokonana wg następującej zasady: Oferta

z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma maksymalną ilość punktów 65 pkt., a

pozostałe proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

- wartość punktowa badanej oferty "KC” zostanie obliczona wg wzoru:
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najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)

KC  = ------------------------------------------------------------------------- x 65 pkt.

cena (brutto) badanej oferty

b. Ocena ofert w zakresie kryterium „Termin realizacji prac” (TRP), zostanie dokonana w sposób

następujący: oferta z najkrótszym terminem spośród ofert nieodrzuconych otrzyma maksymalną

ilość punktów 15 pkt., a pozostałe proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

- wartość punktowa badanej oferty "TRP” zostanie obliczona wg wzoru:

Najkrótszy termin spośród ofert nieodrzuconych

TRP  = ------------------------------------------------------------------------- x 15 pkt.

Termin określony w badanej ofercie

c. Ocena ofert w zakresie kryterium „Okres gwarancji” (GW), zostanie dokonana w sposób

następujący:

Wykonawcy otrzymają dodatkowo po 2 pkt. za każdy dodatkowy rok udzielonej gwarancji jakości

(nie więcej jednak niż 10 pkt.).

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji,

przekraczający minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancyjny (5 lat), o kolejne

5 lat.

d. Ocena ofert w zakresie kryterium „Termin płatności” faktur (TP), którego ramy Zamawiający

ustala w przedziale od 14 do 60 dni, zostanie dokonana wg następującej zasady:

Oferta z najdłuższym terminem płatności faktur wystawianych przez wykonawcę otrzyma

maksymalną ilość punktów 10, a pozostałe proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

Ocena zostanie dokonana na podstawie wskazanego w ofercie, terminu płatności

Liczba punktów w kryterium:

Toc

TP  =  -------------------------  x  10 pkt.

Tmax

gdzie:

TP     - ilość punktów przyznanych danej ofercie za długość terminu płatności

Toc   - Termin płatności oferty ocenianej

Tmax – Termin określony w ofercie z najdłuższym terminem płatności

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin płatności w dniach. Zaproponowany

okres nie może być krótszy niż 14 dni oraz nie może być dłuższy niż 60 dni.

4. Ostateczna wartość punktowa (WP) dla danej oferty zostanie wyliczona wg wzoru:

WP = KC + TRP + GW + TP

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z

najniższą ceną.
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6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji

dotyczących złożonej oferty.

7. Jeżeli cena oferty wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i

będzie budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w

szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich

złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1)   oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr

240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2)   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów..

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz

z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia.

Dział 11. INFORMACJA O LICZBIE WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO

SKŁADANIA OFERT ORAZ O SPOSOBIE DOKONYWANIA WYBORU WYKONAWCÓW

1. Zamawiający celem wyłonienia Wykonawcy z największym doświadczeniem, a zatem gwarantującego

wykonanie zadania na postawionych przez Zamawiającego warunkach, przyzna Wykonawcom po 1 pkt za

każde zrealizowane i wykazane w oświadczeniu (Załącznik nr 4 do ogłoszenia) zadanie – jest to punktacja

minimalna (3 pkt.), uprawniająca do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Za każde dodatkowo zrealizowane i wykazane zadanie, Wykonawca otrzyma dodatkowo 1 pkt.

3. Zamawiający przewiduje zaproszenie do składania ofert 5 wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ilość

punktów.

Dział 12.  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dokumenty i oświadczenia wymagane w przedmiotowym postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1  ustawy - (zał. nr 2 do

ogłoszenia);

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy,

oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
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a) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 robót

budowlanych z podaniem ich rodzaju, zakresu i miejsca wykonania oraz załączeniem

dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną  oraz

oczekiwaniami zamawiającego (zał. nr 4 do ogłoszenia),

Dowodami o których mowa powyżej są:

· poświadczenie,

· inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie

jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia.

b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także

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

osobami - (zał. nr 5 do ogłoszenia),

c) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z dokumentu ma wynikać, że

Wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową o wartości minimum

1 000 000,00 zł.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

4. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w

stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia w

ofercie stosownych dowodów w zakresie niezbędnym do udowodnienia, iż Wykonawca dysponuje

zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania danego zamówienia, w zależności od okoliczności

przypadku z którego korzysta Wykonawca.

5. Dowodami tymi mogą być  dokumenty dotyczące w szczególności:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
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d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

e) Wykonawca celem udowodnienia faktycznego, czynnego korzystania z zasobów innych

podmiotów w szczególności może przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia zawierające odpowiednie do okoliczności, informacje określone w

powyższych podpunktach od a) do d).

f) Jeżeli w ocenie Zamawiającego informacje będą niewystarczające tj. Zamawiający uzna, iż

Wykonawca w niewystarczający sposób udowodnił dysponowanie niezbędnymi zasobami

podmiotów trzecich dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu zażąda, odpowiednio do

okoliczności, na podstawie art. 26 ust 3 Pzp odpowiednich dokumentów od Wykonawcy lub

wyjaśnień, o których mowa w art. 26 ust. 4 Pzp.

g) Podmiot, który zobowiąże się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp , odpowiada

solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych

zasobów, chyba , że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy

przedłożyć:

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1  ustawy -

(zał. nr 3 do ogłoszenia);

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób

fizycznych (w tym  oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy;

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert;

d) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert;

e) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-

8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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f) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

g) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10

i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

h) Warunkiem nie wykluczenia z udziału w postępowaniu jest także by Wykonawca złożył listę

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami),

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, albo oświadczenie, że nie należy do grupy

kapitałowej

7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy),

przedkłada również dokumenty tego podmiotu, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Ponadto

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o

których  mowa  w  art.  22  ust.  1  pkt  4  ustawy,  na  zasoby  innych  podmiotów  przedkłada  dokumenty

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca, w zakresie określonym w

pkt. 6a) – g)

8. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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Uwaga:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w

sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231).

9. Inne dokumenty:

a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na formularzu o treści zgodnej z określoną

we wzorze stanowiącym zał. nr 1 do ogłoszenia;

b) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z zał. nr 6 do ogłoszenia

10. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę.

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku

podmiotów,  o  których  mowa  w §  1  ust.  6  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów z  dnia  19  lutego

2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z roku 2013 poz. 231), kopie dokumentów

dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej

prawdziwości.

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dział 13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Każda składana oferta będzie zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy

złotych)

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) w pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy zamawiającego),

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym

że  poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w 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.  Nr 109, poz.1158

z późn. zm.)

f) Wadium wnoszone w formie pieniądza wpłacane będzie na konto Zamawiającego:

g) Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu składane będzie w oryginale, w siedzibie

Zamawiającego.



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
"Elektromet" Zakład Pracy Chronionej
ul. Staszica 27, 58-200 Dzierżoniów                                                                   Nr sprawy: ZP.01.2016

16

h) TERMIN WNIESIENIA WADIUM

- zostanie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazanej

wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

Uwaga !

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania

na rachunku Zamawiającego !

Dział 14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą składać w siedzibie Zamawiającego:

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "Elektromet" Zakład Pracy Chronionej

ul. Staszica 27, 58-200 Dzierżoniów

nie później niż do dnia 29.07.2016 roku do godz. 12.00

Dział 15. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Po wyborze wykonawców, wraz z zaproszeniem do złożenia oferty, Zamawiający przekaże

zaproszonym wykonawcom Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Równocześnie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. zostanie udostępniona na stronie

WWW Zamawiającego pod adresem: www.elektromet.com

Dział 16. INFORMACJĘ O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Dział 17. INFORMACJĘ O OKRESIE ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni

Dział 18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE

DO  TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,  OGÓLNE

WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA OD

WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA TAKICH WARUNKACH.

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie

wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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a. zmiany spowodowane wystąpieniem udokumentowanych, niekorzystnych warunków

atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym terminie,

b. zmiany w przypadku stwierdzenia niewypałów, niewybuchów, konieczności przeprowadzenia

prac  archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków

geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), pojawienie się podziemnych urządzeń,

instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, których obecności nie stwierdzono na etapie

udzielenia zamówienia.

c. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej i technicznej, w sytuacji gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

projektu,

d. zmiana ilości robót budowlanych wynikająca ze zmiany projektu, której nie przewidziano w

dniu zawarcia umowy, a jest konieczna do uzyskania efektu końcowego,

e. zmiany które zostały dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a, ust. 5

ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

f. zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne,

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w ustawie Prawo

budowlane, oraz w niniejszej SIWZ,

g. zmiana koordynatora lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym

wykonywaniem zamówienia po stronie Zamawiającego,

h. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych bez zmiany ostatecznego

terminu spełnienia świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągnąć za sobą

zmiany wynagrodzenia,

i. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, np.

wystąpienie klęsk żywiołowych,

j. roboty dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie 50%

wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

jeżeli:

k. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

l. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia

dodatkowego;

3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie

drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

a. opis zmiany,

b. uzasadnienie zmiany,
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c. czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

Dział 19. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są :

a. W zakresie przedmiotu zamówienia: Jerzy Żurawski, tel. 516 146 661, adres e-mail:

jurek@cieplej.pl

b. W zakresie procedury udzielania zamówień publicznych: Krzysztof Petrykiewicz, tel.

501 225 081, adres e-mail: k.petrykiewicz@gmail.com

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub elektronicznie.

4. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich

otrzymania.

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej

podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy

z treścią pisma.

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Adres do korespondencji pisemnej:

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "Elektromet" Zakład Pracy Chronionej

ul. Staszica 27, 58-200 Dzierżoniów

Numer faksu: 74/ 831-49-70

Adres poczty elektronicznej:    e-mail: sid@elektromet.com

Dział 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198 g ustawy z dnia

29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publiczny (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z

późniejszymi zmianami).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.

2164 z późniejszymi  zmianami).

3. Środkami ochrony prawnej są:

Odwołania

· Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający

jest zobowiązany na podstawie ustawy.

· Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

· Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych

w Warszawie ul. Postępu 17a w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

· Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu  do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za

pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych

· Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,

albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Skarga do sądu

· Wykonawca zgodnie z zasadami przytoczonymi powyżej ma prawo wniesienia skargi do sądu

okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.

· W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z

dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego

rozdziału nie stanowią inaczej.

· Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

zamawiającego.

· Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w

placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

· Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego

właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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Dział 21. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1  – wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 2 – oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy

Załącznik Nr 3 – oświadczenie z art.24 ust.1 ustawy

Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 5 – Wykaz osób

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Niniejsze ogłoszenie zatwierdził w dniu: 19.07.2016 r.

……………………………………………………………..

(Kierownik Zamawiającego)

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2016 r. pod numerem

146031 - 2016
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Załącznik nr 1

Zamawiający:

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "Elektromet" Zakład Pracy Chronionej

ul. Staszica 27, 58-200 Dzierżoniów

tel. 74/ 832-53-00, fax 74/ 831-49-70

…………………………….

miejscowość i data

Wykonawca (Nazwa i adres):

…………………………………………………………………………

WNIOSEK

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

……………………………., dnia ……………………………. r.

Działając  na  podstawie  art.  50  ustawy  z  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień publicznych,  tj.  z  dnia  26

listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),  wnoszę o dopuszczenie mnie/nas do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. “Poprawa efektywności energetycznej zespołu

budynków Spółdzielni Inwalidów ELEKTROMET w Dzierżoniowie” - w trybie przetargu ograniczonego.

OSOBA DO KONTAKTÓW (W SPRAWIE NINIEJSZEGO WNIOSKU):

Nazwisko i

imię

Adres

Telefon

Fax

e-mail

.....................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)
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Załącznik nr 2

..........................................

 (Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

zgodne z art.22 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

tj. z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

Nazwisko i imię ....................................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................................................

Nr telefonu       .................................................................... Nr faxu ..................................................

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto oświadczam, że:

1. na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość

każdej z kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu,

2. zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wnosimy do nich

zastrzeżeń

.............................................

           (Miejscowość, data)

……………….……………...............................................................
                                                                (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

..........................................

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

zgodne z art.24 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

tj. z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

Nazwisko i imię  ….............................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy  .............................................................................................................................

Nr telefonu       .................................................................... Nr faxu ..................................................

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu

swoim/reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z ww.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24

ust.  1 oraz 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych tj.  z  dnia 26 listopada 2015 r.

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

.............................................

      (Miejscowość, data)

………..……………...............................................................
(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4

........................................

 (Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH  PIĘCIU LAT

 Nazwa Wykonawcy  ................................................................................................................

 Adres Wykonawcy    ................................................................................................................

 Nr telefonu                ...........................................  Nr faxu ......................................................

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne, oświadczam, że  zrealizowałem / realizuję z należytą

starannością następujące roboty budowlane:

Opis zamówienia

(tytuł, zakres przedmiotowy wartość)

Termin realizacji

(od/do)
Nazwa Zamawiającego

Na potwierdzenie powyższego załączam dokumenty potwierdzające wykonanie powyższych robót,.

.............................................

 (Miejscowość, data) ……………...............................................................
(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
"Elektromet" Zakład Pracy Chronionej
ul. Staszica 27, 58-200 Dzierżoniów                                                                   Nr sprawy: ZP.01.2016

25

Załącznik nr 5

........................................

 (Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH

ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy   ....................................................................................................................

Nr telefonu         ..................................................  Nr faxu .......................................................

Niżej podpisany, przystępując do przetargu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, co następuje:

Do realizacji przedsięwzięcia proponowane są następujące osoby z doświadczeniem i odpowiednimi

uprawnieniami zawodowymi:

Imię i nazwisko

Kwalifikacje

zawodowe

(uprawnienia)

Lata

doświadczenia

Informacja o podstawie do dysponowania

wykazaną osobą/osobami

(forma zatrudnienia)

Oświadczam/oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

osoby wskazane w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wszelkie

wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu niniejszego postępowania.

.............................................

      (Miejscowość, data)

………………………...............................................................

(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6

.........................................

 (Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

realizację zadania pn. “Poprawa efektywności energetycznej zespołu budynków Spółdzielni Inwalidów

ELEKTROMET w Dzierżoniowie” - w trybie przetargu ograniczonego prowadzonym przez:

SPÓŁDZIELNIĘ INWALIDÓW "Elektromet" Zakład Pracy Chronionej

ul. Staszica 27, 58-200 Dzierżoniów

oświadczamy, że

· nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych *,

· należymy  do  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w

art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę

podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

* - niepotrzebne skreślić.


