
Ogłoszenie nr 69073 - 2017 z dnia 2017-04-19 r.

Wrocław: Przebudowa balustrad w budynku Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: 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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):

http://www.bip.duw.pl
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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: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny

000514377, ul. pl. Powstańców Warszawy  1, 50-153  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.

+48713406526, e-mail m.kaminska@duw.pl, faks +48713406948.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.duw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

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)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

tak

www.bip.duw.pl
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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

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

tak

Inny sposób:

w formie piemnej

Adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, Biuro

Administracji i Logistyki pokój 2167.

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 balustrad w budynku

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1

Numer referencyjny: AL-LM.272-3/17/ZP/PN

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie
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II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

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

do:

wszystkich części

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 przebudowa balustrad na klatkach schodowych budynku Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, celem dostosowania ich do wymogów

określonych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 2. Szczegółowy

zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez: ARCHWiG sp. z o.o., ul. Sienkiewicza

100/5, 50-348 Wrocław, według wykazu poniżej: - projekt wykonawczy (PW), - Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - przedmiary robót odrębnie dla zakresu robót (mają jedynie

charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny ryczałtowej). Zamówienie zostało podzielone

na cztery części: • CZĘŚĆ 1. - Przebudowa balustrad na klatkach schodowych K6 i K9 • CZĘŚĆ 2. - Przebudowa

balustrad na klatkach schodowych K5 i K8 • CZĘŚĆ 3. - Przebudowa balustrad na klatkach schodowych K4 i K10

• CZĘŚĆ 4. - Przebudowa balustrad na klatkach schodowych K3 i K7. Prace budowlane w zakresie klatek

schodowych: K-5, K-9, K-10 polegają na renowacji i przebudowie (podwyższeniu) balustrad mosiężnych z

zastosowaniem metod określonych w projekcie wykonawczym. Wykonawca w cenie ryczałtowej winien na czas

renowacji zdemontowanych elementów balustrady zamontować balustrady tymczasowe. 3. Standardy

jakościowe: Standardy jakościowe zostały opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych i projekcie wykonawczym. 4. Wykonawca, z którym zostanie zawarta Umowa, zobowiązany jest

przedstawić do akceptacji Zamawiającego fragment balustrady (ok. 1 m.). Brak akceptacji może doprowadzić do

odmowy odbioru przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowe terminy demontażu i montażu balustrad na

poszczególnych klatkach schodowych zostaną ustalone z zamawiającym w harmonogramie robót po podpisaniu

umowy. 6. Zamawiający zastrzega, że wszystkie demontowane elementy metalowe zostaną przekazane

Zamawiającemu i składowane będą na terenie inwestycji w miejscu przez niego wskazanym. 7. Wykonawca

winien jest udzielić gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie, nie krótszy niż

60 miesięcy,. 8. WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 8.1 Roboty będą prowadzone zgodnie z dokumentacją
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przetargową. 8.2 Należy powiadomić zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz, z 7-dniowym

wyprzedzeniem, o terminie zakończenia robót na obiekcie. 8.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: a) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, b)

kserokopie uprawnień budowlanych osoby wskazanej w ofercie, mającej pełnić funkcję kierownika budowy,

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, c) kserokopie aktualnego zaświadczenia ww. osoby o

przynależności do właściwej izby, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8.4 Zamawiający

zapewnia nadzór inwestorski. 8.5 Wykonawca ma obowiązek realizować roboty w taki sposób, by nie zakłócić

funkcjonowania Urzędu. Roboty uciążliwe, głośne itp. należy prowadzić w godzinach popołudniowych, tj. po

godzinie 16 lub w dniach wolnych od pracy. 8.6 Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić

roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie budowy.

Szczególnie jest odpowiedzialny za: a) przedłożenie w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego

Wrocławia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przesłaniem do

wiadomości zamawiającemu), b) prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), c) sporządzenie i przedłożenie

Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (w jednym egzemplarzu)

(art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.),

tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 8.7 Do

zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie

również: a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, w tym media, ponoszenie

kosztów zużycia wody, energii dla potrzeb budowy, b) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu przed dostępem

osób trzecich (należy wykonać przed rozpoczęciem robót), c) nadzór nad mieniem, d) utrzymanie porządku w

trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po

zakończeniu robót, e) opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej

całego obiektu w ilości 2 egz. (operat kolaudacyjny), f) czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne, g)

natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez

wykonawcę w trakcie realizacji robót. 8.8 Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów,

jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.) z zastrzeżeniem ust. 6. 8.9 Wykonawca ma obowiązek uwzględnić

koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej. 8.10 Wykonawca robót jest

odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową,

zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót

budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną. 8.11 Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia

odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto: a) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano
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oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo b) umieszczone w określonym przez

Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo c) oznakowane znakiem

budowlanym, albo d) wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,

nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat

technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli ich właściwości użytkowe

umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób

określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej. 8.12 Wykonawca zobowiązuje się, przed dokonaniem zamówienia materiałów, przedstawić

zamawiającemu do akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierać

propozycję materiałów do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat,

deklaracji zgodności. Wykonawca zobowiązuje się, przed dokonaniem zamówienia materiałów, dokonać

pomiarów na obiekcie oraz przedstawić zamawiającemu propozycje materiałowe celem akceptacji. 8.13

Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, norm czy aprobat użyte w dokumentacji przetargowej są

podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i

mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art.

30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. 8.14 Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej

sposób wykonania przedmiotu zamówienia w inny sposób, niż określony w dokumentacji przetargowej. UWAGA:

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie

źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców

lub produktów - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub

urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia

oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub

urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu

zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie

wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach

internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu

doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się

nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie
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konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W takiej sytuacji, zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub

urządzenia. 9. W zakresie obowiązku zapewnienia dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich

użytkowników, w szczególności osób niepełnosprawnych, Zamawiający informuje, że budynek Dolnośląskiego

Urzędu Wojewódzkiego dostosowany jest do wymagań osób niepełnosprawnych, tj. wyposażony jest w

odpowiednie podjazdy oraz windę. Przedmiotowe rozwiązania umożliwiają ww. osobom dotarcie na wszystkie

kondygnacje. 10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez

Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących przy realizacji przedmiotu

zamówienia – w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn.:

Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.) – następujące czynności: 1) wykonywaniu prac fizycznych (pracownicy

fizyczni), 2) wykonywaniu prac specjalistycznym sprzętem budowlanym (operatora/ów maszyn i urządzeń). 11.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli, na każdym etapie realizacji umowy, spełniania przez

Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 10. W ramach kontroli, Zamawiający uprawniony jest w

szczególności do: 1) żądania przedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie oświadczeń i

dokumentów, w tym: a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczonej za zgodność

z oryginałem, odpowiednio, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, kopii umowy/umów o pracę osób

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [tekst jedn.

Dz. U. z 2016 r., poz. 922 (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Wyliczenie

ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww.

ustawy)]. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być

możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
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podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczonej za zgodność z oryginałem,

odpowiednio, przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 2) żądania

wyjaśnień; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 12. Niedopełnienie obowiązku

określonego w ust. 10 lub 11 lub nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień we

wskazanym terminie bądź złożenie nieprawdziwych oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień skutkować będzie

nałożeniem na Wykonawcę kar umownych określonych w Umowie.

II.5) Główny kod CPV: 45421160-3

Dodatkowe kody CPV:45111300-1

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

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:

data zakończenia: 20/12/2017

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:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
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Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane zgodne z zakresem

zamówienia, tj. polegające na wykonaniu i montażu barierek metalowych, o wartości co najmniej 50 000,00

zł brutto każda. Jedna robota - oznacza robotę wykonywaną na podstawie jednej umowy. Jako wykonane

roboty budowlane należy rozumieć doprowadzenie do podpisania przez zamawiającego Protokołu odbioru

końcowego. W przypadku gdy wskazana robota budowlana obejmowała również inne świadczenia,

Wykonawca musi podać wartość dotyczącą wyłącznie tej części zamówienia, która obejmowała świadczenie

wymaganego przez Zamawiającego powyżej zakresu. oraz b) Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji

przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami umożliwiającymi realizację zamówienia

na odpowiednim poziomie jakości, tj. w szczególności osobą posiadającą uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń. Kierownik robót winien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.).

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: nie

Informacje dodatkowe: Ponieważ roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, wykonywane będą

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty

budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,

o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania informacji na temat

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

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:

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

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
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(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

(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:

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 robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym

mowa w pkt III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. - wykaz

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacją 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 - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt

III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

Ogłoszenie https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=28aa268c-0c35-41fc-8f5e...

10 z 20 19.04.2017 14:11



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. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w części V SIWZ ust. 1 pkt 1.5.1 i 1.5.4., jeżeli

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Pełnomocnictwo - W przypadku

podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji należy

dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. 3.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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

Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Dla części 1. – 5 000 zł Dla części

2. – 5 000 zł Dla części 3. – 5 000 zł Dla części 4. – 5 000 zł

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

nie

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
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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

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

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 wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
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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:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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 Znaczenie

cena brutto oferty 60

okres gwarancji 40

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
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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
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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:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

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

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:

Wzór Umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto

podanej w ofercie.

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 zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający

dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1) nieprzekazania przez Zamawiającego

terenu budowy w terminie określonym w umowie, 2) zaistnienia konieczności realizacji dodatkowych robót

budowlanych, przy spełnianiu wymogów art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 3) działania siły wyższej w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego, 4) okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę i od niego niezależnych, których

wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 5) konieczności wprowadzenia zmian w

dokumentacji projektowej, wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych

programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 6) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu

Wykonawcy dokumentów, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, 7) innych okoliczności nie

powstałych z winy Wykonawcy. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2, termin realizacji może ulec

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności przewidzianych w punktach 1) – 7). 3.
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Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany Kierownika budowy na wniosek Wykonawcy w przypadku: 1)

choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kierownika budowy, 2) niewywiązywania się Kierownika

budowy z obowiązków wynikających z umowy, 3) jeżeli zmiana Kierownika budowy stanie się konieczna z

jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji), 4. Zmiany kierownika budowy na wniosek

zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku

zmiany Kierownika budowy - nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 5. Zmiany

podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego)

podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez

podwykonawcę, zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z

podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 7 dni od

przekazania umowy przez Wykonawcę. 6. Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT: w przypadku, gdy w

trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem

umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za

roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 7. Zmiany w zakresie zmniejszenia

zakresu rzeczowego zamówienia, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia

wynagrodzenia wykonawcy, gdy zmiana taka jest korzystna dla interesu publicznego. 8. W zakresie zmian na

skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań technicznych, powodujących konieczność

modyfikacji rozwiązań, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą mieć wpływu na wynagrodzenie wykonawcy. 9.

Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian

nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich,

które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby

wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 10. Zmiany sposobu wykonania

robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z

uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych lub dokumentacyjnych, czy też zmiany powszechnie

obowiązującego prawa 11. Konieczność dokonania innych zmian postanowień umownych w przypadku

wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp i na zasadach w nim opisanych. 12. Uwzględnienie

okoliczności przewidzianych powyżej, stanowiących podstawę zmiany umowy, jest uprawnieniem

Zamawiającego a nie jego obowiązkiem.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 09/05/2017, godzina: 11:00,

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: 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

Część nr: I    Nazwa: Przebudowa balustrad na klatkach schodowych K6 i K9

1) 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:Obejmuje

renowację i przebudowę (podwyższenie) balustrady mosiężnej wraz z wykonaniem poręczy przyściennych z rur

mosiężnych na całej długości biegów klatce schodowej K9 oraz roboty towarzyszące wynikające z demontażu i

montażu balustrad. Na klatce schodowej K6 roboty budowlane obejmują wykonanie nowych balustrad ze stali

nierdzewnej i pochwycie z rury mosiężnej wraz z wykonaniem poręczy przyściennych z rur mosiężnych na całej

długości biegów klatek schodowych oraz roboty towarzyszące wynikające z demontażu i montażu balustrad.

Uwaga: Roboty demontażowe i montażowe wyłączające z użycia klatki schodowe nie mogą być prowadzone

jednocześnie na obu klatkach schodowych – szczegółowe terminy realizacji znajdują się w rozdziale IV SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421160-3, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 06/12/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena brutto oferty 60

okres gwarancji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: II    Nazwa: Przebudowa balustrad na klatkach schodowych K5 i K8

1) 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:Obejmuje

renowację i przebudowę (podwyższenie) balustrady mosiężnej wraz z wykonaniem poręczy przyściennych z rur

mosiężnych na całej długości biegów klatce schodowej K5 oraz roboty towarzyszące wynikające z demontażu i

montażu balustrad. Na klatce schodowej K8 roboty budowlane obejmują wykonanie nowych balustrad ze stali

nierdzewnej i pochwycie z rury mosiężnej wraz z wykonaniem poręczy przyściennych z rur mosiężnych na całej

długości biegów klatek schodowych oraz roboty towarzyszące wynikające z demontażu i montażu balustrad.

Uwaga: Roboty demontażowe i montażowe, wyłączające z użycia klatki schodowe nie mogą być prowadzone

jednocześnie na obu klatkach schodowych – szczegółowe terminy realizacji znajdują się w rozdziale IV SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421160-3, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 06/12/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena brutto oferty 60

okres gwarancji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: III    Nazwa: Przebudowa balustrad na klatkach schodowych K4 i K10
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1) 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:Obejmuje

renowację i przebudowę (podwyższenie) balustrady mosiężnej wraz z wykonaniem poręczy przyściennych z rur

mosiężnych na całej długości biegów klatce schodowej K10 oraz roboty towarzyszące wynikające z demontażu i

montażu balustrad. Na klatce schodowej K4 roboty budowlane obejmują wykonanie nowych balustrad ze stali

nierdzewnej i pochwycie z rury mosiężnej wraz z wykonaniem poręczy przyściennych z rur mosiężnych na całej

długości biegów klatek schodowych oraz roboty towarzyszące wynikające z demontażu i montażu balustrad.

Ponadto zamówienie obejmuje wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej i pochwytu z rury mosiężnej

pod świetlikiem w Holu korytarza na 3 piętrze przy klatce schodowej K4 wraz z robotami towarzyszącymi

wynikającymi z demontażu i montażu balustrad Uwaga: Roboty demontażowe i montażowe, wyłączające z

użycia klatki schodowe nie mogą być prowadzone jednocześnie na obu klatkach schodowych – szczegółowe

terminy realizacji znajdują się w rozdziale IV SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421160-3, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 06/12/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena brutto oferty 60

okres gwarancji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: IV    Nazwa: Przebudowa balustrad na klatkach schodowych K3 i K7

1) 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:Obejmuje

przebudowę (podwyższenie) balustrady mosiężnej wraz z wykonaniem poręczy przyściennych z rur mosiężnych

na całej długości biegów klatek schodowych K3 i K7 oraz roboty towarzyszące wynikające z demontażu i

montażu balustrad. Ponadto zamówienie obejmuje wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej i pochwytu

z rury mosiężnej pod świetlikiem w Holu korytarza na 3 piętrze przy klatce schodowej K3 wraz z robotami
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towarzyszącymi wynikającymi z demontażu i montażu balustrad. Na klatce schodowej K7 roboty budowlane

obejmują wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej i pochwycie z rury mosiężnej wraz z wykonaniem

poręczy przyściennych z rur mosiężnych na całej długości biegów klatek schodowych oraz roboty towarzyszące

wynikające z demontażu i montażu balustrad. Uwaga: Roboty demontażowe i montażowe, wyłączające z użycia

klatki schodowe nie mogą być prowadzone jednocześnie na obu klatkach schodowych – szczegółowe terminy

realizacji znajdują się w rozdziale IV SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421160-3, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 20/12/2017

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena brutto oferty 60

okres gwarancji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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