
Muzeum Wojska w Białymstoku: Przebudowa holu wejściowego wraz z zapleczem techniczno -

biurowym w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku

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

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 556529-N-2020 z dnia 2020-07-09 r.
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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: Muzeum Wojska w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny

67116000000000, ul. ul. Kilińskiego 7 , 15-089 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85

7415448, e-mail biuro@muzwojska-bialystok.pl, faks 0-85 7415448.

Adres strony internetowej (URL): https://mwb.com.pl/mwb2017/muzeum/zamowienia-publiczne/

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: Inny (proszę określić):

Samorządowa instytucja kultury

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

https://mwb.com.pl/mwb2017/muzeum/zamowienia-publiczne/
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://mwb.com.pl/mwb2017/muzeum/zamowienia-publiczne/

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

adresem

Nie

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

Adres:

ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok (II piętro, pokój nr 6 - sekretariat)

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

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=86773e...

3 z 19 09.07.2020, 16:04



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa holu wejściowego wraz z

zapleczem techniczno - biurowym w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku

Numer referencyjny: AF.261.1P.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

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

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

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.:

„Przebudowa holu wejściowego wraz z zapleczem techniczno - biurowym w budynku Muzeum Wojska

w Białymstoku”. 2. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac (również organizacją zaplecza

budowy) Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność bezwzględnie: a) sporządzi plan

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej budowy, przygotowany zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, nr 120,

poz. 1126); b) wykona plan organizacji terenu budowy; c) sporządzi harmonogram rzeczowo –
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finansowy. Niniejsza dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 3. Zakres robót

budowlanych: Obecnie pomieszczenia wchodzące w skład opracowania wykonania robót budowlanych

są wydzielone z pozostałej części budynku poprzez ściany , znajdują się w nich instalacje elektryczne,

oraz infrastruktura techniczna. Planowane prace mają na celu w szczególności zmianę sposobu

wydzielenia pomieszczenia holu poprzez demontaż istniejącego w nim wiatrołapu. Zmianę funkcji

poszczególnych pomieszczeń zaplecza techniczno- biurowego. Przebudowę instalacji elektrycznej,

dodanie nowych elementów wyposażenia technicznego, wymianę posadzki z lastriko na beton

polerowany w holu oraz wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby nowej estetyki pomieszczenia. W

pomieszczeniach do wykonania będzie instalacja klimatyzacji oraz instalacja odprowadzenia skroplin.

Klimatyzatory maja zostać połączone w jeden układ w systemie Multi lub równoważnym. Wykonanie

instalacji teletechnicznych (instalacji LAN, instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV, instalacji

systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, instalacji systemu nagłośnienia, instalacji depozytora

kluczy oraz instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP). Do zasilania nowych obwodów

oświetleniowych i gniazd należy wykonać podtynkową rozdzielnicę R1 zlokalizowaną w korytarzu od

strony WC zasilaną z istniejącej rozdzielnicy RG. Prace podzielone są na 2 etapy. Pierwszy etap to

roboty demontażowe, przygotowawcze i remontowe.W skład pierwszego etapu wchodzi także

wykonanie instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin, wykonanie instalacji

teletechnicznych (instalacji LAN, instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV, instalacji systemu

sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, instalacji systemu nagłośnienia, instalacji depozytora kluczy

oraz instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP), wykonanie instalacji elektrycznej (nowa rozdzielnica,

instalacja gniazd i wypustów zasilających, instalacja oświetleniowa wnętrzowa, instalacja

przyzywowa). Natomiast drugi etap to wykonanie i montaż wyposażenia meblowego w

pomieszczeniach. 4. Realizując przedmiot zamówienia Zamawiający korzysta z prawa opcji. 1)

zakresem gwarantowanym, podstawowym jest etap I, 2) zakresem objętym prawem opcji jest etap II –

o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie (składając w tym

zakresie oświadczenie woli) . Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji uzależnione jest od

możliwości sfinansowania przez Zamawiającego prac objętych opcją. W przypadku kiedy

Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,

a realizacja zamówienia obejmie wyłącznie etap I będący etapem podstawowym. 5. Wykonawca

wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do dnia podpisania podpisania umowy przedłożyć

Zamawiającemu zastawienie kosztów składających się na wynagrodzenie korzystając z załączonych

przedmiarów, odrębnie dla każdego etapu (odrębnie dla etapu gwarantowanego i etapu objętego

prawem opcji – łącznie 2 zestawienia kosztów). 6. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi

posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
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nie mniejszą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100). W terminie do 3 dni od podpisania

umowy Zamawiający będzie żądał polisy (kopii), bądź innego dokumentu potwierdzającego

ubezpieczenie.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45111300-1

45421000-4

45421146-9

45324000-4

45262000-1

45431000-7

45442100-8

45310000-3

45314300-4

45312000-7

45312100-8

45331220-4

45321000-3

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.
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134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

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

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

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

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa

Informacje dodatkowe -

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa

Informacje dodatkowe -

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w następującym

zakresie: a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

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

zakresie remontu, modernizacji lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej o wartości

zamówienia co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) każda

robota. Zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z póżn. zm.) przez budynek użyteczności publicznej - należy rozumieć

budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury,

kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,

społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych
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lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,

drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do

wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek

biurowy lub socjalny. Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która

została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończona. b) skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osobę, która

będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz

Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019

r. poz. 831). legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku

kierownika budowy lub kierownika robót oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji

kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch budów lub przebudów

obiektu użyteczności publicznej o wartości inwestycji nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie:

dwieście tysięcy złotych). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające

uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej

wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w

ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: -

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

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

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 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. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia składają powyższy dokument dla każdego z nich. Wykonawca, który polega

na zdolnościach innych podmiotów składa powyższy dokument dotyczący tych podmiotów. 2)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi odpowiednio Załącznik nr 6a lub 6b do SIWZ. Wykonawcy wspólnie
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ubiegający się o udzielenie zamówienia składają powyższy dokument dla każdego z nich.

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:

a) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego 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; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

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)

1. Formularz oferty, 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej – oświadczenie, które Wykonawca składa zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. W celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.

24 ust. 1 pkt 23 ustawy, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez

Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
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(informacji z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie

Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca, który złożył

odrębną ofertę w stosunku do Wykonawcy, z którym należy do tej samej grupy kapitałowej,

powinien, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy, przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami należącymi do tej

samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu

o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być

złożone w oryginale w formie pisemnej. 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu

spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolności lub sytuację innego podmiotu,

zobowiązany jest przedłożyć, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy, zobowiązanie tych podmiotów do

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

o którym mowa powyżej, powinno być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu,

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. Do oferty należy załączyć również

dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało. 4 W przypadku oferty składanej przez

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 25a

ust. 6 ustawy Pzp): 1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o

którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa każdy (oddzielnie) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia publicznego; 2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z

postępowania (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania), o którym mowa w

ust. 1 pkt 2, składa każdy (oddzielnie) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia publicznego. 5. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia

pełnomocnictwa, jeżeli oferta i oświadczenia, o których mowa w ust. 1, tego Wykonawcy zostaną

podpisane przez pełnomocnika, a nie osoby, których upoważnienie do reprezentacji wynika z wpisu

do odpowiedniego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji.

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
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych

00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

-

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

-

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
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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:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 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
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technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 20,00

Czas realizacji prac I etapu 10,00

Czas realizacji prac II etapu 10,00

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

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

-

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej

umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: 1) terminu realizacji, na skutek

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) konieczności zmian dokumentacji projektowej

oraz/lub realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem

bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem

założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych

podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w

wyniku zdarzenia losowego; b) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego; c)

zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do

przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 2) ceny na skutek: a) zmiany obowiązującej stawki podatku

od towarów i usług VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę, przy uwzględnieniu kosztorysu ofertowego, przy czym cena netto jest stała; b)

odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności,

których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

obniżeniu o wartość robót, od realizacji których odstąpiono; c) wystąpienia robót wynikających z

konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji robót dodatkowych lub zamiennych;
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3) sposobu spełnienia świadczenia stron w przypadku wystąpienia konieczności zmian dokumentacji

projektowej związanych z realizacją niezbędnych robót dodatkowych lub zamiennych,

niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub zaniechania wykonywania części robót, a

które to roboty stały się niezbędne (lub zbędne) do uzyskania założonego efektu użytkowego i ich

konieczność wynika z wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku

zdarzenia losowego, w tym siły wyższej lub/i usunięcia wad dokumentacji projektowej – o ile

okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczeń stron i zmiany w tym

zakresie będą dokonane zgodnie z projektem zamiennym (dokumentacją zamienną); 4) zapis

podpunktu 3) nie dotyczy wykonania prac przywracających stan poprzedni, w sytuacji kiedy do czasu

odbioru końcowego całości robót Wykonawca na zasadzie ryzyka ponosi wyłączną odpowiedzialność

za oddanie przedmiotu umowy, zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku

uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót (w tym także robót odebranych w ramach odbiorów

częściowych) na wskutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk losowych, w tym siły wyższej,

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac przywracających stan poprzedni (tzn. odtworzenia

robót wykonanych) na własny koszt, bez żądania z tego tytułu dodatkowego (ponownego

wynagrodzenia); 5) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany

obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego

stanu prawnego; 6) dopuszczalne są zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie

Wykonawcy, jak i Zamawiającego. W tym zakresie zmiany nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok, NIP:

5421290558, REGON: 00067116 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych,

z którym możne się skontaktować poprzez e-mail: iod@mwb.com.pl lub pisemnie na adres siedziby

administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw

związanych z przetwarzaniem danych w Muzeum Wojska w Białymstoku 3. Pani/Pana dane osobowe

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
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art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97

ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania

umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych

wynikają z ustawy Pzp; 7. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych

osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana

danych osobowych; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-07-24, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> język polski

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

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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