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Zwiększ
Ustaw
Zmniejsz
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.zsp2.net
Ogłoszenie nr 16773 - 2017 z dnia 2017-01-31 r.
Wejherowo: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie Dotyczy: Rozszerzenia zakresu
dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9
Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 –
PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna. na zadanie pn.: Instalacja
fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w obiektach
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Dotyczy: Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury
wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata
2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna. Projekt
dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 Umowa Nr
567/2014/Wn11/OA-xn-04/D w sprawie Projektu 260/2014, zawarta w dniu 10.09.2014 r.
przez Ministra Środowiska, pełniącego funkcję Operatora Programu dla Programu PL04
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, zwanym dalej „
Operatorem Programu” , w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a na podstawie porozumienia
z dnia 04.02.2014 r. zwanym dalej „ Narodowym Funduszem”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
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które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

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

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

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie im.
Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł", krajowy numer identyfikacyjny 19879800000, ul. ul.
Strzelecka 9, 84200 Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6724161,
6722509, e-mail zsp2@zsp2.net, faks 058 6724161, 6722509.
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Adres strony internetowej (URL): www.zsp2.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i
w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zsp2.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.zsp2.net

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:
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nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" ul.
Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo

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: „Termomodernizację budynku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w
Wejherowie Dotyczy: Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w
ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu
Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność
energetyczna. na zadanie pn.: Instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia
wbudowanego na energooszczędne w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Strzelecka 9, Wejherowo
Numer referencyjny: ZSP2.271.3/17.EM
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:
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Nie

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: Planowana inwestycja zlokalizowana jest na budynku
głównym (budynek 1) i sali gimnastycznej z zapleczem (budynek 2) należącym do ZSP
Nr 2 w Wejherowie, zlokalizowanym na działce 235/7, Instalacja fotowoltaiczna zostanie
zamontowana na istn. dachach obydwu budynków. Obydwa budynki posiadają oddzielne
przyłącza elektroenergetyczne kablowe o mocach umownych 38kW (bud. 1) oraz 40kW
(bud. 2) Dach budynku nr 1: stromy, wielospadowy, o kącie nachylenia 56°, kryty
dachówką typu „mnich”. Dach budynku nr 2: płaski, żelbetowy, kryty papą. Instalacja
odgromowa na obydwu budynkach jest w dobrym stanie technicznym. Dla zasilania
urządzeń fotowoltaicznych wybrano istniejące tablice TA na zapleczu auli w budynku 1
oraz RW w wentylatorni budynku nr 2. Obydwie tablice nadają się do rozbudowy. Proj.
moc znamionowa urządzeń fotowoltaicznych wynosi 33,6kW. Modernizacja oświetlenia
polegać będzie na wymianie istniejących opraw żarowych i świetlówkowych na
energooszczędne oprawy LED w obydwu budynkach i otoczeniu. Łączna liczba
wymienianych opraw: 894 szt.

II.5) Główny kod CPV: 45311000-0
Dodatkowe kody CPV:31518200-2, 31524000-5, 31527200-8, 09331200-0,
09332000-5, 45315600-4
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
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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: 30/03/2017

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: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga
wykazania się przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga
wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż
300 000,00 PLN brutto każda. Za odpowiadające rodzajem Zamawiający uzna roboty
budowlane polegające na remoncie, rozbudowie, przebudowie lub budowie
oświetlenia energooszczędnego i instalacji fotowoltaicznej. b) na potwierdzenie tego
warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował w okresie realizacji zamówienia osobą zdolną do wykonania zamówienia
tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
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robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym odpowiednie kwalifikacje
zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(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
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UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
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:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2): a) dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 PLN, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o
którym mowa w lit. a), Wykonawca może złożyć inny dokument, który w
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wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) w celu
potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3): a) 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, że
Wykonawca zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na remoncie,
rozbudowie, przebudowie lub budowie zewnętrznego oświetlenia terenu, zrealizowane
na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto każda, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu zamówienia, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których
roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te roboty
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 - załącznik nr 6 do SIWZ, b) wykazu
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą odpowiednie
kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie – załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca
przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny
spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w
stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
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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)
4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

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. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie:
piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może
być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)
gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach
udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść
przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy: Bank KBS/Wejherowo 43 8350
0004 0003 0033 2000 0050. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie
kopia przelewu załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne
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z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego
wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia
i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Poręczenie,
gwarancja, o których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą kopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w
osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie
wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 6. Wadium
dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być
wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie. 7.
Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem
terminu wniesienia wadium. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XV pkt 4 ppkt 3), co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 3) Wykonawca,
którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. 4) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została
wybrana. 9. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 1). 2) Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4)
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
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wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je
zwrócono na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.

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
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
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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:
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):
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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

60

Okres gwarancji – Zamawiający dokona oceny na podstawie
zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji wskazanego w
formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ. Okres gwarancji
zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony w miesiącach i
wynosić nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy. W
40
przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert okres gwarancji
wynoszący 60 miesięcy. W przypadku braku wskazania liczby miesięcy w
załączniku nr 1 – formularza ofertowego, oferta zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
nie
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:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

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

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

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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:
1. Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki ich wprowadzenia do umowy
opisane są w § 16 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający, poza
innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a
zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy zgodnie z zapisami w §
17 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający, na podstawie art. 145a
ustawy, może rozwiązać umowę zgodnie z zapisami w § 18 projektu umowy –
załącznik nr 4 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej w ofercie. Zabezpieczenie to Wykonawca może wnosić w: 1) gwarancjach
bankowych, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) pieniądzu, 5) poręczeniach
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udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 359). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w proponowanych przez Wykonawcę formach zostanie wniesione na ustalony z
Zamawiającym rachunek bankowy, a gwarancje bankowe lub inne dokumenty zostaną
wystawione na Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w
dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 3. Zabezpieczenie wnoszone w
pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
KBS/Wejherowo 43 8350 0004 0003 0033 2000 0050. W przypadku wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji
bankowych, ubezpieczeniowych gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty
poręczenia (gwarancji) do maksymalnej wysokości zabezpieczenia na pierwsze
żądanie Zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie
Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu gwarancji
celem zatwierdzenia. Gwarant winien zobowiązywać się do wypłaty kwoty poręczenia
(gwarancji) w terminie 30 dni od otrzymania żądania zapłaty. 4. Zabezpieczenie w
wysokości określonej w pkt 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia. 5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w pkt 1.
6. W ciągu 30 dni od zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i
przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego (podpisania protokołu
odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu zamówienia), Zamawiający
zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe
30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. 7.
Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji jakości
zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi po potrąceniu ewentualnych
odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad. 8. Zamawiający zwróci
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy. 9. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno
być wniesione w pełnej wysokości (10% oferowanej ceny oferty brutto) jako
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zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zamówienia. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane
(podpisania protokołu odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu
zamówienia), pozostałe 30% będzie stanowić zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia i zostanie zwrócone Wykonawcy w
ciągu 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi. 10. Jeżeli okres na jaki będzie wniesione
zabezpieczenie przekroczy 5 lat (w zależności od okresu gwarancji zaoferowanego
przez Wykonawcę), zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres,
a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat, z
jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 11. W przypadku
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 12. Wypłata, o której
mowa w pkt 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia. 13. Przed przesunięciem terminu wykonania zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest odpowiednio przesunąć terminy ważności poręczeń (gwarancji) w
terminie podpisania aneksu do 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 postanowień umowy 1. Zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w
następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych
właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu
dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 2)
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały
spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana
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z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności
lub interoperacyjności sprzętu, usług, lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub
znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 3) zostały
spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest
okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie, 4) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia,
ma zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań
Wykonawcy względem jego podwykonawców, 5) zmiany dotyczącej terminu realizacji
umowy, określonego w § 2 ust. 1: a) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez strony
okres, w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 15, b) poprzez jego
wydłużenie o uzgodniony przez strony okres, w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych
niekorzystnych warunków atmosferycznych lub terenowych, w szczególności:
gwałtownych opadów deszczu, gradobicia, burzy z wyładowaniami atmosferycznymi,
uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami
technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń
wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy – fakt ten
musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, c) poprzez jego wydłużenie o
uzgodniony przez strony okres, w wyniku wystąpienia konieczności realizacji
dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w pkt 2, których realizacja będzie
miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, d) poprzez jego
wydłużenie o uzgodniony przez strony okres, w wyniku wstrzymania robót przez
właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów ustawy Prawo
budowlane, e) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez strony okres, w wyniku
wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub
ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy
przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one następstwem okoliczności,
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za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, f) gdy zaistniała inna, niemożliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności: prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 6)
zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych. Dopuszcza się je tylko
w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od
rozwiązań przyjętych w dokumentacji będącej podstawą zamówienia, po akceptacji zmian
przez Zamawiającego, 7) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne osoby w szczególności w przypadku nieprzewidzianych
zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy,
niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem, że
zaproponowane osoby będą posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia zgodne z
wymaganiami opisanymi w rozdziale V SIWZ, 8) zmiany Podwykonawcy wskazanego §
9 ust 3 lub zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w
ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach Wykonawca
zobowiązany jest wskazać przyczynę, firmę Podwykonawcy i zakres podwykonawstwa,
9) zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy, niezależnie od ich wartości,
10) innych przewidzianych w ustawie. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o
których mowa w ust. 1, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez strony. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na
piśmie i uzasadniony przez stronę występującą o zmianę postanowień 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: 15/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze,
czytelnym pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem lub inną trwałą i czytelną
techniką.
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:
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