SIWZ – postępowanie nr OML/3a/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy – „Prawo zamówień
publicznych" z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
zwanej dalej Ustawą.
Rodzaj zamówienia publicznego: roboty budowlane
Kod CPV: 45310000 - 3 – roboty instalacyjne elektryczne
Kod CPV: 45311000 - 0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Kod CPV: 45315300 – 1 – instalowanie linii energetycznych
Kod CPV: 45000000 – 7 – roboty budowlane
Kod CPV: 45143200 – 0 – Instalowanie okablowania komputerowego
Kod CPV :32200000 – 5 - Aparatura transmisyjna do transmisji telewizyjnej
Tryb udzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą 44-100 Gliwice Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA
tel.: (012) 2764088 ; fax.: (012) 2764776
www. imn.skawina.pl
zwany dalej Zamawiającym
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne realizowane pn.: Modernizacja instalacji
elektrycznej w budynku administracyjno-laboratoryjnym) .”
2. Opis przedmiotu zamówienia:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznych i słaboprądowych oraz budowa
stropu podwieszonego w części komunikacyjnej oraz prace malarskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
Załącznik nr 1 a-f – Projekt wykonawczy – aktualizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych
Załącznik nr 2a-b – Projekt wykonawczy instalacji słaboprądowych – aktualizacja
Załącznik nr 3a-b – Przedmiar robót dla instalacji elektrycznych wewnętrznych
Załącznik nr 4 a-b – Przedmiar robót dla instalacji słaboprądowych wewnętrznych
Załącznik nr 5 a-b – Projekt wykonawczy – aktualizacja – sufit podwieszony, obudowy kabli
elektrycznych, malowanie pomieszczeń.
Załącznik nr 6 a-b– Przedmiar robót – sufit podwieszony, obudowy kabli elektrycznych,
malowanie pomieszczeń.
Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna dla w/w robót.
Załącznik nr 8 a-c– Projekt wykonawczy – zamienny - instalacje elektryczne wewnętrzne
podłączone do agregatu prądotwórczego.
Załącznik nr 9 a-b – Przedmiar robót – zamienny dla instalacji elektrycznych wewnętrznych
podłączonych do agregatu prądotwórczego.
Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna dla instalacji elektrycznych wewnętrznych
podłączonych do agregatu prądotwórczego.

3. Miejsce wykonania zamówienia:
Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie- budynek administracyjnolaboratoryjny.
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4. Zastrzeżenia.
a/ Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do takiego zorganizowania robót , które wyeliminuje
lub zminimalizuje konieczność wyłączenia zasilania budynku w podstawowe media takie jak:
energia elektryczna, woda, CO, gaz. W szczególności wyłączenie energii elektrycznej z tytułu
wymiany tablic elektrycznych nie może przekroczyć 2 dni w porozumieniu z użytkownikiem. O
każdym wyłączeniu energii elektrycznej należy powiadomić Sekretariat OML na 3 dni przed
wyłączeniem.
b/ w pierwszej kolejności roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją
dotyczącą instalacji podłączonych do agregatu prądotwórczego.
c/ zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zwrotu zamawiającemu materiałów i złomu
pochodzącego z demontażu starej instalacji elektrycznej oraz wszystkich materiałów
pochodzących z demontażu tablic elektrycznych.
d/ zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pisemnego uzgodnienia kolorystyki (RAL)
malowanych ścian i sufitów
e/ Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wcześniejszego ustalenia kolejności
remontowanych pomieszczeń.
f/ sieć LAN ma być kategorii nie mniejszej od 5E
g/ w istniejącej szafie RACK zamontować urządzenia takiej samej firmy jak obecnie ( 1 szt
przełącznik sieci komputerowej: Switch ALCATEL-LUCENT OS6450- P48 PoE), ( 4 szt
moduł transmisyjny do światłowodów wielomodowych : FIBRAIN FTS-M12G-S85L-55M)
Powyższy pkt należy wprowadzić zamiennie (zamiast istniejącego pkt 1.1.3 w załączniku 4a
opisu przedmiotu zamówienia – Przedmiar robót dla instalacji słaboprądowych
wewnętrznych).
h/ istniejące przewody instalacji kontroli dostępu należy ułożyć w montowane w korytka
kablowe.

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania ustala się na 85 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego wprowadzenia
na teren budowy – nie później niż od dnia 24.07.2017r.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące:
1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów .
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.2 Sytuacji finansowej i ekonomicznej.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200000,00 zł.
Polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 200000 zł.
1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

2

SIWZ – postępowanie nr OML/3a/2017

a/w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie
(umowę) , których przedmiotem były roboty budowlane i elektryczne na kwotę 180000,00 zł
brutto.
b/ całością robót ma kierować osoba, która posiada uprawnienia w branży budowlanej,
c/ robotami elektrycznymi ma kierować osoba, która posiada uprawnienia budowlane w branży
elektrycznej, grupę SEP-D ( dozór) . Elektrycy mają posiadać grupy SEP- E (eksploatacja).
d/ roboty sieci komputerowej mają wykonywać monterzy posiadający ukończenie kursu we firmie,
która udzieli gwarancji na 25 lat (powyższy punkt winien zrealizować Wykonawca)
e/ wszystkie osoby biorące udział w robotach budowlano- instalacyjnych mają posiadać aktualne
badania lekarskie i aktualne przeszkolenie bhp.
f/ kierownicy robót budowlanych i elektrycznych mają posiadać aktualny wpis do izby samorządu
zawodowego.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy PZP.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
określonych w pkt. 1.1-1.3 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców.
Warunki określone w pkt..2 musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie ( wszyscy
wykonawcy).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi
zostać złożone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
3.3. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące Wykonawcy.
3.4. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1. i 1.3. niniejszego rozdziału uważa
się za spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się ich spełnianiem.
3.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana
Zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
3.6. W przypadku, gdy przesłanka do wykluczenia z postępowania zajdzie względem choćby jednego
z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, skutkować to będzie wykluczeniem z
postępowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3.7 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana
Zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

4. Poleganie na potencjale innych podmiotów
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na
zasobach innych podmiotów zgodnie z zapisami art. 22a do art.22d ustawy PZP
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, SKŁADANYCH W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

3

SIWZ – postępowanie nr OML/3a/2017

A. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ
1.

Formularz ofertowy , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, uzupełniony i
uszczegółowiony o wymagane dane, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy – oryginał;
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania( z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy PZP) i spełnienia warunków
udziału w postępowaniu (wzór zał. B), – oryginał;
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składają:
1) Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa odrębnie każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; n
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, ( wzór zał. B )-oryginał;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają:
1) Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

2.

3.

B. OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ PO OPUBLIKOWANIU INFORMACJI Z
OTWARCIA OFERT
Wykonawca, – zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej www.imn.skawina.pl informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy,
przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, (wzór zał. C) - oryginał
Zamawiający informuje, że informacje z otwarcia ofert, o których mowa powyżej zostaną
zamieszczone na wskazanej stronie internetowej najpóźniej do końca dnia, następnego po
dniu w którym nastąpiło otwarcie ofert.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie dot. grupy
kapitałowej składa każdy z tych podmiotów odrębnie.
C. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, NA
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 1 USTAWY
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, nw. oświadczeń i dokumentów:

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:






Wykaz robót (zgodnie z opisem w rozdziale V. pkt. 1.3) wraz z podaniem ich wartości, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty zostały wykonane, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty były wykonywane– oryginał;
polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż
200000 zł
Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 200000,00 zł (słownie:
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dwieście tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.


Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia ( zgodnie z pkt.1.3
ust.b-f).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty te
składa co najmniej jeden Wykonawca
2. Oświadczenia, w tym wykazy, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy, składane są w
oryginale.
3. Dokumenty, inne niż oświadczenia i wykazy, o których mowa w pkt 2 składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5.. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VII. PODWYKONAWCY
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym.
Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z
powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie , faksem: (12)2764776), lub emailem :
bwojciechowska@ imn.skawina.pl ; z wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. VI, które
należy złożyć na piśmie wraz z ofertą, dla których Zamawiający zastrzega jedynie formę
pisemną.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania na żądanie strony przeciwnej.
4. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez
Wykonawcę lub pocztą elektroniczną ,zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub
informacji w sposób określony w pkt 3 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19
32 - 050 Skawina
Osoby do kontaktu w Wykonawcami
W sprawach proceduralnych:
Bogusława Wojciechowska tel. (12) 2778837 w godz. 9.00 – 13.00
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Adam Biela tel. 601 498 245
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IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie lub faxem, wnioskiem o
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i
odpowiedzi wszystkim wykonawcom , którym przekazał SIWZ pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza Wykonawcę do wizji lokalnej na terenie IMN OML po uprzednim
uzgodnieniu z Sekretariatem OML.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo
to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie).
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający
się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
7. Nakazuje się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane
przez wykonawcę.
8. Nakazuje się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści
oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia)
przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich
formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez
zamawiającego w przygotowanych wzorach.
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i
dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez
tajemnicę przedsiębiorstw a rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
13. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
14. Oferta musi ponadto zawierać:
 Wypełniony formularz ofertowy z uwzględnieniem informacji zawartych we wzorze formularza
oferty stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ
 Kosztorysy ofertowe sporządzone w formie uproszczonej zgodnie z poniższymi wytycznymi:
- muszą zachować podział na części i elementy zastosowane w przedmiarze robót,
- nie można pomijać pozycji przedmiarów, nie można agregować pozycji i nie można ich
dzielić,
- muszą zawierać co najmniej dla każdej pozycji: numer pozycji, podstawę normatywną
wyliczenia nakładów rzeczowych, opis pozycji , ilość i rodzaj jednostki obmiarowej, cenę
jednostkową netto pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz wartość (cena
jednostkowa x ilość jednostek obmiarowych) netto dla wszystkich jednostek w pozycji z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- każdą część kosztorysu należy podsumować netto,
- kwota końcowa podsumowania wszystkich pozycji netto powiększona o wartość podatku
VAT stanowi wartość kosztorysu ofertowego (cenę oferty),
- cena oferty powinna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku,
- należy załączyć zestawienie sprzętu – gdy występuje w realizacji robót,
- wybrane przez wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji
i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać, co najmniej taką wartość techniczną,
użytkową, estetyczną jakiej wymagał zamawiający w specyfikacji i w projektach technicznych
oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Określenie
w ofercie nazwy, producenta lub innych parametrów charakteryzujących wybrany przez
Wykonawcę produkt jest wiążące przy spełnianiu w/w wymogów. Zastosowane materiały
muszą posiadać certyfikaty. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne mają posiadać dopuszczenie
CONBP w Józefowie.
- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenach jednostkowych netto kosztorysów,
koszty bezpośrednie (roboczo-godzinę, materiały, sprzęt) oraz narzuty (koszty pośrednie i
zysk),
- Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęte do kosztorysowania następujące dane :
stawkę roboczo-godziny, procent kosztów pośrednich oraz procent zysku.
 Kosztorysy ofertowe winny być sporządzone na podstawie przedmiaru robót stanowiących
załącznik nr 2 do SIWZ
 Oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale VI SIWZ,
 Dokument, o którym mowa w ust.4 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy).
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Skawinie w terminie do 22 czerwca 2017
roku godz.12.00, sekretariat I p. Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7:00 do
15:00.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
wykonawcy, zaadresowane na adres Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich oraz
opisane:
„ Przetarg – „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku administracyjnolaboratoryjnym.”
„Nie otwierać przed: 22 czerwca 2017 roku przed godz. 12.30
3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
wykonawcy.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
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otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz
zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami
wycofanymi nie będą otwierane.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Piłsudskiego 19, w Skawinie, sala
konferencyjna w dniu składania ofert o godzinie 12:30.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jak ą zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z
otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
2. Cena oferty określa maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.
3. Cena oferty netto i brutto winna być podana w złotych polskich ( z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) liczbowo i słownie.
4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

XV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami:

A, oferowana cena: która w ocenie końcowej będzie stanowić 90% wartości punktowej
B, gwarancja : która w ocenie końcowej będą stanowić 10% wartości punktowej:
Okres udzielonej gwarancji - 10 pkt
- 36 miesięcy – 0 pkt
- dodatkowe 12 miesięcy – 5 pkt
- dodatkowe 24 miesiące i więcej – 10 pkt
Gwarancja ta ma obejmować roboty budowlane, instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne wraz z
kamerami CCTV i roboty kablowe.
Obligatoryjna gwarancja 25 lat na sieć LAN nie podlega ocenie.
2.Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
Kryterium A:
Wartość punktowa wyliczana będzie wg wzoru:
ocena punktowa danej oferty =

cena najniższa
cena danej oferty

x 90%*100

Kryterium B:
Wartość punktowa B wyliczana będzie następująco:
ocena punktowa danej oferty =

gwarancja x 10%*100
gwarancja danej oferty
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3. W przypadku zadeklarowania terminu gwarancji krótszych niż 36 mcy oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
4. Cena oferty jest to cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą
powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców
zagranicznych do zaoferowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana
liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
XVI. UDZIELENIE ZAMOWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
kryteria wyboru.
2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w
art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie
internetowej imn.skawina.pl oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń” .
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art.94
ustawy PZP
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu
informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w
ramach realizacji umowy.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3, który należy podpisać.
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziale VI ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
XXII. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Skawina, ………………………………
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