
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: Rozbiórka Hali budynku

Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Pawilonu Działu Eksploatacji Politechniki

Gdańskiej przy ul. Siedlickiej w Gdańsku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej; Nr umowy:

RPPM.01.02.00-22-0002/17-00

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

Ogłoszenie nr 554262-N-2019 z dnia 2019-05-31 r.
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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: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, krajowy

numer identyfikacyjny 00000162000000, ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie,

państwo Polska, tel. +48583472419, e-mail szp@wilis.pg.gda.pl, faks +48583472413.

Adres strony internetowej (URL): www.pg.edu.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):

uczelnia publiczna

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)
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Nie

www.dzp.pg.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www.dzp.pg.edu.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:

Nie

Inny sposób:

Adres:

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka Hali budynku Wydziału

Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Pawilonu Działu Eksploatacji Politechniki Gdańskiej przy ul.

Siedlickiej w Gdańsku

Numer referencyjny: ZP 10/WILiŚ/2019, CRZP 114/002/R/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

do:

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

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

wykonawcy:

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka Hali budynku Wydziału Inżynierii Lądowej i

Środowiska oraz Pawilonu Działu Eksploatacji Politechniki Gdańskiej zlokalizowanych przy

ul.Siedlickiej w Gdańsku (działka nr 403 obręb 055) Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: -

roboty rozbiórkowe istniejącego budynku Hali Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - roboty

rozbiórkowe Pawilonu Działu Eksploatacji Politechniki Gdańskiej Dane ogóle o budynkach.

Przeznaczone do rozbiórki budynki znajdują się w Gdańsku przy ulicy Siedlickiej - działka nr 403,
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obręb 055, na terenie Kampusu Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku. Hala

Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska jest budynkiem laboratoryjnym (kategoria obiektu

budowlanego IX), jednoprzestrzennym, w którego południowej części znajduje się niewielka,

dwukondygnacyjna antresola ( I i II piętro). Budynek jest podpiwniczony a w części piwnicznej

posiada betonowy zbiornik na wodę. Wymiary budynku: długość: 77,4 m, szerokość: 21,2 m,

wysokość: ok. 15,0 m Powierzchnia zabudowy: ok. 1650,00 m2 Kubatura: ok. 23600,00 m3 W wyniku

rozbiórki HALI WILiŚ w ścianach łącznika prowadzącego do budynku WILiŚ HYDRO (na parterze,

pierwszym i drugim piętrze) powstaną otwory o łącznej powierzchni ok. 60 m². Otwory te należy

prowizorycznie zamurować bloczkami gazobetonowymi gr. 18 cm a powstałą w ten sposób ścianę

szczytową łącznika (ok. 70 m²) zaizolować termicznie styropianem samogasnącym gr. 5 cm.

Połączenie ściany szczytowej łącznika z jego stropodachem należy opierzyć blacharsko, a pokrycie

stropodachu uzupełnić 2 x papą termozgrzewalną. Pawilon Działu Eksploatacji Politechniki Gdańskiej

jest budynkiem laboratoryjno-biurowym (kategoria obiektu budowlanego IX i XVI). Wymiary

budynku: długość: ok. 72,82 m, szerokość: 9,94 m, wysokość: 7,5 m Powierzchnia zabudowy: ok.

725,00 m2 Kubatura: ok. 5147,5 m3 Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 W sąsiedztwie Hali

Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (po jej południowej stronie) znajdują się przeznaczone

również do rozbiórki: betonowa pochylnia, parterowy barak o konstrukcji żelbetowej (o wymiarach w

rzucie 21,0 x 4,5 m) wraz z przyległym doń żelbetowym kanałem dla obsługi samochodów oraz

parterowy barak o konstrukcji stalowej (o wymiarach w rzucie 5,5 x 7,0 m). Rozbiórce podlegają

również betonowe nawierzchnie wokół hali. Przedmiot zamówienia obejmuje również rozbiórkę

elementów wyposażenia hal lub ich zachowanie (demontaż, zabezpieczenie oraz transport we

wskazane przez Zamawiającego miejsce). Elementy te zostały przedstawione w dokumentacji

zdjęciowej będącej załącznikiem nr 13 do SIWZ. Utrudnienia związane z przygotowaniem do

realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien wkalkulować w cenę oferty. Zamawiający

zaleca przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu przed złożeniem oferty. Wykonawcy, którzy są

zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektami, zobowiązani

są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej (w formie pisemnej bądź e-mailem na adres:

szp@wilis.pg.gda.pl) nie później jednak niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. O

terminie i godzinie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie lub

e-mailem. Zamawiający wraz ze SIWZ przekazuje przedmiary robót. Załączone przedmiary robót nie

stanowią opisu przedmiotu zamówienia, przekazane są wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny

ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego.

II.5) Główny kod CPV: 45111300-1
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Dodatkowe kody CPV:

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:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

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 Wykonawca wykaże że:

1)wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę

budowlaną polegającą na rozbiórce budynków - każda o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto.

oraz że: 2)osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, pełniąca funkcję kierownika budowy,

posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadająca co najmniej pięcioletnie doświadczenie

zawodowe na stanowisku kierownika budowy W odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji

których te zdolności są wymagane.

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: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych

uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. nr 65 z późn. zm.). W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z

zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy, minimum jeden Wykonawca lub jeden

podmiot udostępniający zasoby, musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału

w postępowaniu

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)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3a934...

7 z 18 2019-05-31, 11:14



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:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda

następujących dokumentów: - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których 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
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obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty; według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. - wykazu osób, skierowanych

przez Wykonawcę do realizacji zmówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami; według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 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)

W okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której

mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ W przypadku, gdy Wykonawca należy do

jednej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który również złożył ofertę w tym postępowaniu,

wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu po udzielenie zamówienia.

Zamawiający udostępni edytowalną wersję załącznika wraz z informacją z otwarcia ofert.

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

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert,

wadium w wysokości: 35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100) 2.Wadium

może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6

Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
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oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)

gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz.U. z 2018r poz.110 ze zm.) 3. Dokument

wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i

zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczyciela (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela

(banku; instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego); 2) określenie postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy dokument:postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego pn. Rozbiórka Hali budynku Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

oraz Pawilonu Działu Eksploatacji Politechniki Gdańskiej przy ul. Siedlickiej ZP 10/WILiŚ/2019.

CRZP 114/002/R/19; 3) kwotę; 4) termin ważności, obejmujący cały okres związania ofertą,

określony w SIWZ; 5) mieć formę oświadczenia samoistnego, bezwarunkowego, nieodwołalnego,

płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności dołączania jakichkolwiek

dodatkowych dokumentów i wykazywania istnienia roszczenia, zobowiązania gwaranta do zapłaty

na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji; 6) obejmować odpowiedzialność za

wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5

ustawy Pzp; 7) określać wygaśnięcie roszczenia w przypadku upływu terminu jego obowiązywania

oraz zaspokojenia roszczeń Zamawiającego przez wypłatę sumy gwarancyjnej. 4. W przypadku

wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, przez Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać, że odnosi się ona

zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jaki i do pozostałych członków konsorcjum. 5. Wadium

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64

1160 2202 0000 0001 8607 3782 w Banku Millennium S.A. z dopiskiem: „wadium do przetargu na

rozbiórkę Hali budynku Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Pawilonu Działu

Eksploatacji Politechniki Gdańskiej przy ul.Siedlickiej ZP 10WILiŚ/2019 CRZP 114/002/R/19”.

Zamawiający zaleca, aby kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego złożyć

wraz z ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli

wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed

upływem terminu składania ofert). 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w

formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 niniejszego rozdziału powinien być zdeponowany za

pokwitowaniem w Kwesturze Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12,

GG Skrzydło B, I piętro, pokój nr 10, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 13:00, a
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kopię zaleca się złożyć wraz z ofertą. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim

Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy Pzp. 8. Zamawiający żąda ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę w sytuacji określonej w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 9.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i

ust. 5 ustawy Pzp. 10. Wadium w pieniądzu należy wnieść wyłącznie w walucie PLN. 11. Jeżeli

wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2) do 5) niniejszego rozdziału

i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wszczęcia postępowania

(data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie

Zamawiającego oraz na stronie internetowej).

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

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

Nie

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

postępowaniu

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

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
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zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

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 oferty brutto 60,00

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zadania 40,00

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
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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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3a934...

14 z 18 2019-05-31, 11:14



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:

Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu Stron. Wszystkie zmiany umowy dokonywane

są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Zakres

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy, określa ust. 16 w § 14 Postanowienia końcowe we wzorze umowy, stanowiącym

załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących: 1) Terminu

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku

wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin

realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą

wynikać z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej (np.
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klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne zdarzenia losowe), nieprzewidziane i niemożliwe do

przewidzenia c) wstrzymania robót przez Zamawiającego d) konieczności oczekiwania na

wprowadzenie przez projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych, e) ujawnienia w

trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w terenie, f) ujawnienia się w

trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód prawnych, formalnych lub

technologicznych, w szczególności potrzeba uzyskania dodatkowych niemożliwych do przewidzenia

na etapie planowania decyzji lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów g) realizacji robót

dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót, h) niekorzystnych warunków

atmosferycznych uniemożliwiających bądź w poważnym stopniu utrudniających realizację robót, co

każdorazowo potwierdzi kierownik budowy w oparciu o złożony przez Wykonawcę dokument IMiGW

o stanie pogody. W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z

tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. Wydłużenie okresu

obowiązywania umowy nakłada na wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego

wymaganej wysokości. 2) Zakresu i wartości umowy Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i

wartości umowy mogą być roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechane. Wprowadzenie robót

zamiennych jest możliwe jeśli: a) jest korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub

przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, b) stało się konieczne na skutek

ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej, lub przeszkód, c) pozwolą osiągnąć lepsze

parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, d) dotyczą

zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiającemu i niedostępnych w momencie zawarcia

umowy e) zleconych robót dodatkowych Realizacja robót zamiennych w stosunku do określonych w

umowie, musi być wywołana czynnikami obiektywnymi związanymi z tą realizacją tj. niezależnymi

od wykonawcy, związanymi z koniecznością wprowadzenia zmian warunkujących realizację prac

zgodnie ze sztuką budowlaną, nie powodującymi rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego w

dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia wykonawcy. Wprowadzenie robót zaniechanych jest

możliwe jeśli: a) są one następstwem zleconych robót dodatkowych b) konieczność rezygnacji z tych

robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy c) zaistniały istotne zmiany

okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona na

podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 3) Zmiany w składzie osób uczestniczących w

wykonywaniu zamówienia a) Wykonawca może dokonywać zmiany osób, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą

Zamawiającego, akceptującą nową osobę, b) w przypadku zmiany osoba, która będzie uczestniczyć w

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3a934...

16 z 18 2019-05-31, 11:14



wykonywaniu zamówienia, musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, jakie posiadają osoby

wskazane w ofercie, spełniać wymagania określone w SIWZ oraz postanowieniach umowy, c)

Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadku śmierci, choroby lub

wypadku lub innej przyczyny wyłączającej możliwość pracy któregokolwiek z osób, d) Zamawiający

może żądać zmiany, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się z

obowiązków wynikających z Umowy. Zmiana Pracownika świadczącego Roboty budowlane dokonana

zgodnie z zapisami § 5 ust. 16 pkt. 2 niniejszej umowy nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do

umowy. 4) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy a) Wykonawca może dokonać zmiany lub

zrezygnować z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia dany

warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia, b) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, c) Zasady wprowadzenia

podwykonawcy szczegółowo zostały określone w § 7 umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-06-17, godzina: 12:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> polski

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

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

Miejsce i termin otwarcia ofert: miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii

Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B,

parter, pok.03 termin otwarcia ofert: w dniu 17.06.2019r. o godz. 12:15

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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