
Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.

„Scena Atelier przy Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

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

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: Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 49000693900000, ul. ul. Chramcówki 15 , 34500

Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 000 660, e-mail sekretariat@witkacy.zakopane.pl, faks 18 2000660 wew. 20.

Adres strony internetowej (URL): www.witkacy.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):

Samorządowa instytucja kultury - Teatr

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

Ogłoszenie nr 590551-N-2017 z dnia 2017-09-19 r.



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.witkacy.pl

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

Tak

www.witkacy.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:

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( Dz.U. poz. 1529 oraz 2015 poz.

1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Ul. Chramcówki 15, Zakopane

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: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania

inwestycyjnego pn. „Scena Atelier przy Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.”

Numer referencyjny: 2/PN/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

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 jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej z aranżacją wnętrz i STWiOR dla zadania

inwestycyjnego pn. „Scena Atelier przy Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i

przeniesieniem praw autorskich. 2. Parametry określające zakres zamówienia: 2.1 Stan istniejący: W planowanym do przebudowy i rozbudowy

obszarze Tatru obecnie znajdują się pomieszczenia zaplecza kuchennego i jadalni budynku hotelowego "Hotel Chałubiński" wraz z wewnętrznym

dziedzińcem. Szacunkowa powierzchnia całkowita pomieszczeń objętych zakresem inwestycji wynosi około 1 200m² oraz teren do zabudowy

wejścia głównego około 100m². 2.2 Stan projektowany: Ogólne założenia właściwości funkcjonalno-użytkowych w projektowanej dokumentacji: 1)

Wejście (dobudowane) stylistycznie (architektonicznie) kompatybilne z obecnym wejściem głównym do Teatru Witkacy w tej przestrzeni znaleźć się

mają: recepcja, szatnia, bistro; 2) Sala widowiskowo-teatralna, w której prezentowane będą efekty pracy uczestników warsztatów oraz spektakle

gościnne z możliwością przekształcenia tej sali w salę baletową; 3) Garderoby (min. 2) + wc, natryski (dla gości); 4) Pracownia plastyczna; 5)

Pracownia kostiumologiczna; 6) Malarnia (miejsce na warsztaty plastyczne); 7) Pracownia multimedialna - fotograficzna (także praca z kamerą i

przed kamerą) + biblioteka; 8) Czytelnia; 9) Wc + natryski dla uczestników warsztatów; Patio (całoroczne) – miejsce relaksu, ale także spotkań,

prelekcji etc. Planowana inwestycja wraz z wyposażeniem nie przekroczy kwoty 2,5 mln euro. 2.3 Dodatkowe Informacje i dokumenty dotyczące

przedmiotu zamówienia Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszej siwz t.j. Załącznik nr I do siwz - Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

(mapy ewidencyjne przedmiotowego terenu) Załącznik nr II do siwz – Wypis z rejestru gruntów Załącznik nr III do siwz – Rysunek stanu obecnego -

archiwalna dokumentacja projektowa Załącznik nr IV do siwz – Dokumentacja zdjęciowa części objętej zakresem opracowania 3. Zakres

zamówienia w tym dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i aranżacji wnętrz obejmuje wykonanie: 3.1 Wykonanie koncepcji

architektoniczno-budowlanej wraz z planowanymi szacunkowymi kosztami robót budowlanych. Opracowana przez Wykonawcę Koncepcja powinna

zawierać aranżacje uzgodnione z Zamawiającym i obejmować poniższe opracowania: - rzuty kondygnacji, - przekroje budynku, - widok elewacji, -

wizualizację pomieszczeń, - szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów, Koncepcja winna być wykonana m.in. z uwzględnieniem wszechstronnej

funkcjonalności projektowanych pomieszczeń, wysokiej estetyki ich wykonania, zastosowania nowatorskich, nowoczesnych rozwiązań ze względu

na cel jakiemu będą służyć. Koncepcję należy wykonać w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na nośniku elektronicznym.

3.2 Sporządzenie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na

budowę – ilość 5 egzemplarzy w formie pisemnej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej ( format: pdf,) 3.3 Uzyskanie wszystkich niezbędnych

zgód i pozwoleń w tym administracyjnych – pozwolenie na budowę; 3.4 Sporządzenie projektu wykonawczego wielobranżowego– ilość 4

egzemplarze w formie pisemnej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej ( format: pdf); 3.5 Sporządzenie aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem

wyposażenia ilość 2 egzemplarze w formie pisemnej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej ( format: pdf); 3.6 Sporządzenie przedmiaru robót -

ilość 2 egzemplarze w formie pisemnej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: edytowalny) 3.7 Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego

sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów

inwestorskich, oblicznia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z

późn. zm.)- ilość 2 egzemplarze w formie pisemnej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej ( format: pdf) 3.8 Sporządzenie szczegółowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych STWIOR - w ilości 4 egz. w formie pisemnej i 1 egzemplarz w formie

elektronicznej ( format: pdf) 3.9 Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 4. Podstawą wykonania kompletnej

dokumentacji projektowej, którą wykonawca sporządzi we własnym zakresie będą rozwiązania przyjmowane: - wg. sporządzonych t.zw. założeń

koncepcyjnych złożonych wraz z ofertą przetargową, zgodnie z postanowieniami i wytycznymi pkt. X 12.1 siwz; - na bieżąco uzgadniane z

Zamawiającym 5. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności,

których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.



II.5) Główny kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71220000-6

71330000-0

79932000-6

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie

obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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

ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 113

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej z aranżacją wnętrz i STWiOR i złożenia w

imieniu Zamawiającego dokumentacji i wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Zakopanem maksymalnie do 48 dni

kalendarzowych od daty podpisania umowy. W związku z ustanowieniem przez Zamawiającego terminu wykonania kompletnej dokumentacji

objętej przedmiotem zamówienia i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę kryterium oceny ofert – o wadze 20 %, wykonawca może w ofercie

zaproponować krótszy termin realizacji przedmiotowego zamówienia, jednakże skrócenie tego terminu w stosunku do terminu określonego przez

Zamawiającego może wynosić maksymalnie do 20 dni kalendarzowych. Tj. nie może być krótszy niż 28 dni od daty podpisania umowy. Termin

zakończenia – po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nie dłużej niż 65 dni od dnia złożenia dokumentacji i wniosku do Starostwa Powiatowego w

Zakopanem.

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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert ( a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 2 (dwie ) usługi polegające na

opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego we wszystkich branżach w

zakresie rozbudowy, przebudowy lub budowy obiektu użyteczności publicznej (zdefiniowanego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.

12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tj. Dz.U. z 2015 poz. 1422), a



projektowana powierzchnia użytkowa każdego z przedstawionych budynków wynosiła minimum 500m2 b) Zamawiający uzna warunek za

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane do jego realizacji tj.

posiadającymi odpowiednie uprawnienia projektowe określone przepisami prawa budowlanego, w zakresie poniższych specjalności: 1)

architektonicznej bez ograniczeń; 2) konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń; 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 4) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych; Osoba, która będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej musi się wykazać wykonaniem

conajmniej 1 dokumentacji projektowej lub projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy, przebudowy lub budowy obiektu użyteczności

publicznej o powierzchni min. 500m² Uwaga: Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo

budowlane ( jt. Dz. U z 2016 poz.290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz.U z 2014 r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2016, poz.65)

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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie; (należy wypełnić załącznik nr 4 dosiwz), przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy;



w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie spełniania warunku

opisanego w punkcie IX 1.2.3 a) siwz. 3.1.2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami ( należy wypełnić załącznik nr 5 do siwz) Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku

wskazanym w pkt.IX pkt 1.2.3 b)siwz ;

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)

Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 1. projekt koncepcji Wymogi dotyczące wykonania składanego z ofertą projektu koncepcji: 1)

2 plansze formatu 50x70cm na których mają się znajdować: Plansza nr 1 : Projekt koncepcji - rysunek rzutu wszystkich pomieszczeń objętych

zakresem inwestycji wraz z oznaczeniem poszczególnych pomieszczeń numerycznie i opisanych w tabelce. Rysunek należy wykonać na

podstawie załączonego rysunku stanu obecnego - archiwalna dokumentacja projektowa stanowiącego załącznik nr III do siwz. Plansza nr 2: a)

Wizualizacja - widok elewacji wejścia do budynku (elewacja wschodnia) b) Wizualizację wnętrz - sala widowiskowo-teatralna d) Wizualizację

wnętrz - Pracowni malarni 2) Cześć opisowa Część opisowa zawierająca krótki opis w formacie A4 max 4 strony czcionką rozmiaru 12. Część

opisowa powinna zawierać: a) Ogólną charakterystykę funkcjonowania obiektu - opis funkcjonalny jako całości. b) Opis wszystkich pomieszczeń

o których mowa w pkt. III 2.2 siwz- przeznaczenie, wyposażenie, sposób wykończenia. c) Opis zastosowanych materiałów - materiały

zastosowane do wbudowania oraz projektowany sprzęt i wyposażenie. 2. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 3. wypełniony formularz oferty stanowiący

załącznik nr 1 do siwz(wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego

do specyfikacji).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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:

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



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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT



IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

termin 20,00

jakość funkcjonalność 20,00

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

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:



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.Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych

w niniejszym paragrafie oraz w art. 144 Ustawy Pzp. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 1

ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 3.1 zmian postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów

prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 3.2 zmian postanowień umowy w zakresie ceny zgodnie z postanowieniami § 8 ust.4 umowy ;

3.3 zmian terminu realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6 umowy; 3.4 zmian w zakresie: osób kluczowych dla realizacji

zamówienia zgodnie z § 13 ust. 6 umowy; 4. Zmiana postanowień Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej

realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie: osób upoważnionych do kontaktów, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji

przedmiotu Umowy oraz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, wraz z numerami telefonów, faksów, adresów

poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skuteczności podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich

zmian wystarczające jest pisemne, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, powiadomienie drugiej Strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2017-10-05, godzina: 12:00,

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

negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

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

>

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


