Ogłoszenie nr 556316-N-2017 z dnia 2017-07-24 r.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej: Przebudowa budynku ze
zmianą sposobu użytkowania wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt Nr RPMA.05.03.00-14-597/16 Rozszerzenie oferty kulturalnej w
Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miesjkich instytucji
kultury współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Priorytet V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.3 Dziedzictwo
kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

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

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej,
krajowy numer identyfikacyjny 14214444700000, ul. ul.

Kilińskiego 2 , 06300 Przasnysz, woj. mazowieckie, państwoPolska,
tel. 297 564 953, , e-mail mbp.przasnysz@gmail.com, , faks 297 564 950.
Adres strony internetowej (URL): www.mbpprzasnysz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
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
www.mbpprzasnysz.pl

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

Tak
www.mbpprzasnysz.pl

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

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

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

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej ul. J. Kilińskiego 2 06-300
Przasnysz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku ze
zmianą sposobu użytkowania wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.
Numer referencyjny: MBP.DB.26.3.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:

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

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robot budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu
użytkowania budynku byłego kina oraz dostawą wyposażenia dla potrzeb Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Przasnyszu. Przebudowa budynku ma na celu
przystosowanie pomieszczeń wewnętrznych do nowego układu funkcjonalnego
oraz osób niepełnosprawnych. W ramach przebudowy budynku powstaną
następujące jego funkcje: a) Parter – strefa młodzieży oraz dzieci, cześć
administracyjna, techniczna, magazynowa oraz socjalna b) I piętro – strefa
dorosłego czytelnika c) II piętro – strefa warsztatowa wraz z zapleczem socjalnym
d) Taras od północnej strony budynku - letnia biblioteka i strefa warsztatowa
Parametry techniczne obiektu: Kubatura – 1 821,42 m3 Powierzchnia zabudowy –
358,83 m2 Powierzchnia użytkowa – 602,18 m2 Zakres robót obejmuje: a)Roboty
budowlane - rozebranie istniejących schodów żelbetowych - rozebranie polepy w
miejscu stropu nad I piętrem oraz przybudówką - skucie tynków – 100% wykonanie iniekcji krystalicznej ścian parteru - częściowy demontaż stolarki
okiennej oraz włazu dachowego - wykonanie ścianek działowych murowanych

oraz z płyt G-K - wykonanie tynków cementowo – wapiennych - wykonanie
posadzek - montaż stolarki okiennej i drzwiowej - malowanie ścian wewnętrznych
oraz elewacji - montaż platformy windowej – udźwig: 400kg , wys. Podnoszenia
13m - wymiana przyłącza wodno – kanalizacyjnego - wykonanie kompleksowej
instalacji sanitarnej wewnętrznej - wykonanie instalacji wentylacji - wykonanie
kompleksowej instalacji elektrycznej - wykonanie instalacji odgromowej wykonanie instalacji okablowania strukturalnego i telefonicznej - wykonanie
instalacji CCTV - wykonanie instalacji RTV, multimedialnej, nagłośnienia oraz
sygnalizacji włamania - wykonanie instalacji przyzywowej dla osób
niepełnosprawnych b) dostawę i montaż oraz rozmieszczenie kompleksowego
wyposażenia w postaci mebli , opraw oświetleniowych oraz sprzętu
multimedialnego wraz z licencjonowanym oprogramowaniem zgodnie z
załącznikiem nr 1 Wykaz wyposażenia oraz projektem aranżacji i wystroju wnętrz.
c) skonfigurowanie, sprawdzenie poprawności działania wszystkich
zainstalowanych urządzeń oraz szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie
obsługi i korzystania wszystkich urządzeń elektronicznych, multimedialnych oraz
składających się na systemy specjalne ( telewizja CCTV, system antywłamaniowy)
Roboty budowlane będą realizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską
. 2.1 Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarach robót. UWAGA 1!
Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczym do ustalenia ryczałtowej ceny
ofertowej. UWAGA 2! W przedmiarach robót dotyczących branży
ogólnobudowlanej (robót wykończeniowych) i w przedmiarach branżowych
(instalacji sanitarnej, elektrycznej) występują pozycje które zostały zmienione
późniejszym przedmiarem zawartym w projekcie aranżacji wnętrz. Opisy z
projektu aranżacji wnętrz są dla Wykonawcy wiążące i należy je przyjąć do
kalkulacji ceny. UWAGA 3 Instalację wentylacji i sufity należy wykonać według

projektu budowlanego. UWAGA 4 W załączniku Wykaz wyposażenia
Zamawiający przedstawił wizualizację (przykładowy wygląd) oraz parametry w
jakich należy utrzymać elementy wyposażenia objęte przedmiotem niniejszego
zamówienia. Zamawiający dopuszcza nieznaczne odchylenia w parametrach jak
również wyglądzie elementów wyposażenia.

II.5) Główny kod CPV: 45212330-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45111300-1
45450000-6
45421152-4
45421100-5
45324000-4
45432100-5
45442100-8
45330000-9
45331000-6
45231300-8
45331210-1
45310000-3
39155000-3
39150000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 8 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający zastrzega na podst. art. 36a ust. 2
ustawy pzp , obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części
zamówienia. Przez kluczową część niniejszego zamówienia rozumie się 100%
robót branży ogólnobudowlanej wyszczególnionych w Zestawieniu Elementów
Rozliczeniowych w poz. od 1.1. do 1.18. 2 Pozostały niezastrzeżony asortyment
robót budowlanych oraz dostawę, rozmieszczenie i montaż wyposażenia
Wykonawca może powierzyć podwykonawcom. 3 Zamawiający wymaga aby
wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz , o ile jest to wiadome na etapie składania oferty,
podać firmy podwykonawców. 3 W przypadku, gdy wykonawca powołuje się - na
zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp - w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu - na kwalifikacje zawodowe i doświadczenie

podwykonawców , zobowiązany jest podać w ofercie także nazwy tych
podmiotów. W odniesieniu do kluczowej części zamówienia zastrzeżonej do
osobistego wykonania , Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego
podmiotu, na zasadach określonych wart. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 4 Powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy
Podwykonawstwa. 5 Przez Umowę Podwykonawstwa rozumie się umowę w
formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty
budowlane stanowiące część niniejszego zamówienia ( z wyłączeniem kluczowej
części, o której mowa w pkt. 6.1), zawartą między wybranym przez zamawiającego
wykonawcą a podwykonawcą. a także między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą/ dalszymi podwykonawcami. 6 Wymagania Zamawiającego
dotyczące Umowy Podwykonawstwa określono w postanowieniach umowy (SIWZ
Rozdział 4- Istotne Postanowienia Umowy) Zamówienie będzie realizowane
zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności z ustawą z dnia 7. lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.), ustawą z dnia 29 stycznia
2004 Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U.2015, poz. 2164ze zm.) i ustawą z
dnia 23 kwietnia 1964r kodeks cywilny (Dz. U. 2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz
aktami wykonawczymi do tych ustaw.

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 wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w
okresie 5 lat poprzedzających datę składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej dwa
zadania polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie / obiektu budowlanego
sklasyfikowanego w PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych) w
grupie 126 , o wartości min. 2.000.000,00 złotych brutto każde, w zakres których
wchodziły co najmniej następujące elementy robót: - Roboty ogólnobudowlane Roboty elektryczne - Roboty sanitarne - Dostawa i montaż wyposażenia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia powyższy warunek
spełniają łącznie. [Łącznie] należy interpretować w ten sposób, że każdy z
wykonawców może wykazać się realizacją wymaganych zadań, a wykazanie się tą
umiejętnością przez jednego z wykonawców zwalnia pozostałych z tego
obowiązku. Sformułowania [łącznie] nie należy utożsamiać z sumowaniem
rodzajów i wartości drobnych zamówień nie przekraczających minimalnego progu
określonego w opisie warunku. 2.Wykonawca skieruje do kierowania budową i
kierowania robotami specjalistycznymi osoby legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im
powierzone, i posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności j,
wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65 ze
zm.). Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które
musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące
wymagania: a) Kierownik budowy - 1 osoba − wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej. b) Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych. c) Kierownik robót
energetycznych – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych 3 W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku określonego w pkt
9.2.3 2) Wykonawcy wykazują łącznie. 4 Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
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)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Poza oświadczeniem wstępnym, o którym mowa w Sekcji III Ogłoszenia
Zamawiający nie wymaga innych oświadczeń. W celu wykazania braku podstaw

do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust 5 pkt 1 ustawy pzpaktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli
Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający
może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
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:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych (zgodnie z wzorem Formularza nr
6.1)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 roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, (zgodnie z wzorem Formularza nr 6.2) odpowiedzialnych
za kierowanie budową i kierowanie robotami specjalistycznymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z 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)
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy
względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile
prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z
ofertą. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) ,należy złożyć w oryginale lub notarialnie
potwierdzonej kopii.

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
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000
zł/trzydzieści tysięcy złotych/. Wadium może być wniesione w formach : a)
pieniądzu - przelew na rachunek bankowy w banku BGŻ BNP PARIBAS w
Przasnyszu NR RACHUNKU: 95 1600 1462 1021 4663 3000 0003 b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej (dalej SKOK), z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem
pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust..5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości ( Dz. U.2014r.poz.1804 i Dz. U. 2015 poz..978 i 1240 z póżn.
zmianami ).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia

do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:
Nie

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:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
cena

Znaczenie
60,00

Termin wykonania zamówienia 30,00
Jakość elementów wyposażenia 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 Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
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:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia określono w SIWZ
Rozdział 4 Istotne postanowienia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-08-08, godzina: 12:00,
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
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

Wydruk strony

