Ogłoszenie nr 558690-N-2018 z dnia 2018-05-15 r.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: „Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na
powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., krajowy numer
identyfikacyjny 276902504, ul. Strzelców Bytomskich 207 , 41-914 Bytom, woj. śląskie,
państwo Polska, tel. +48323513364, e-mail przetargi@srk.com.pl, faks +48323513369.
Adres strony internetowej (URL): www.srk.com.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.srk.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
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.srk.com.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.srk.com.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu
Adres:
41-914 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 - Kancelaria (parter, pokój 109)
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: „Likwidacja wybranych obiektów
infrastruktury na powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu”
Numer referencyjny: KWK M/06/18
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: 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów i
realizację robót rozbiórkowych wybranych obiektów użytkowych i technicznych na terenie
KWK „Makoszowy” w Zabrzu na podstawie „Programu funkcjonalno-użytkowego
wykonania robót rozbiórkowych wybranych obiektów na terenie KWK „Makoszowy” wraz z
uzyskaniem dla nich wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji
administracyjnych oraz powykonawczego operatu geodezyjnego. W ramach zadania należy
wykonać projekty oraz roboty rozbiórkowe dla następujących obiektów: 1. Budynek pralni obiekt nr 1 w PF-U, 2. Budynek napraw dźwigów - obiekt nr 2 w PF-U, 3. Budynek warsztatu
naprawczego - obiekt nr 3 w PF-U, 4. Budynek warsztatu na placu składowym - obiekt nr 4 w
PF-U, 5. Stacja transformatorowo – rozdzielcza kotłowni cieplnej - obiekt nr 5 w PF-U, 6.
Budynek szwalni, pralni, punkt wydawania odzieży - obiekt nr 6 w PF-U, 7. Wiaty
warsztatowe - obiekt nr 7 w PF-U, 8. Magazynki podręczne oddziałów dołowych - obiekt nr 8
w PF-U, 9. Doraźne składowiska materiałowe- obiekt nr 9 w PF-U. Należy uzyskać dla ww. 9
obiektów wynikające z przepisów opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje administracyjne
oraz powykonawczy operat geodezyjny. Uwaga: inwentaryzacja obiektów na podstawie
„Programu funkcjonalno-użytkowego wykonania robót rozbiórkowych wybranych obiektów
na terenie KWK Makoszowy w załączniku d.1 szczegółowy opis w SIWZ na stronie
www.srk.com.pl

II.5) Główny kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
74232000-4
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 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: 98
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
98
II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 14 tygodni od
daty zawarcia umowy.
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
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się: a) dysponowaniem osobami
skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia w
zakresie:  minimum 1 osoba – uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń (uzyskane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - Dz.U. 2014 poz. 1278), aktualne zaświadczenie o przynależności do

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  minimum 1 osoba – opracowane projekty winny
być zweryfikowane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, umożliwiające jego
sprawdzenie,  minimum 1 osoba – uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej: kierownika budowy /rozbiórki/ (uzyskane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. 2014 poz. 1278), aktualne
zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz
stwierdzenie kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego zatwierdzenie na osobę dozoru
ruchu w specjalności budowlanej.  minimum 1 osoba – osoby wykonujące roboty
spawalnicze powinny spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15
grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. b)
należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, w tym co
najmniej jedną lub kilkoma robotami budowlanymi polegającymi na opracowaniu
dokumentacji technicznej - projektu budowlano-wykonawczego rozbiórki obiektu
budowlanego (lub obiektów budowlanych) o charakterze przemysłowym lub użyteczności
publicznej wraz z rozbiórką tego obiektu lub tych obiektów o łącznej wartości minimum
200.000,00 zł brutto, w tym część projektowa o łącznej wartości minimum 10.000,00 zł brutto
oraz wykonanie robót budowlach (rozbiórkowych) o łącznej wartości minimum 190.000,00 zł
brutto wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Wykonawca może też wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie jednej lub kilku usług polegających na opracowaniu jednej lub kilku dokumentacji
technicznych - projektu budowlano-wykonawczego rozbiórki obiektu budowlanego (lub
obiektów budowlanych) o charakterze przemysłowym lub użyteczności publicznej o łącznej
wartości minimum 10.000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały
wykonane należycie oraz należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co
najmniej jednej lub kilku robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektu budowlanego
(obiektów budowlanych) o charakterze przemysłowym lub użyteczności publicznej o łącznej
wartości minimum 190.000,00 zł brutto, wraz z dowodami określającymi czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie.
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: 3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób - zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp. Wykonawca lub
podwykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji zamówienia do zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) następujących osób wykonujących
powierzone czynności w zakresie realizacji zamówienia: - Kierownik budowy. - obsługa
sprzętu wyburzeniowego, - roboty demontażowe i rozbiórkowe – ręcznie i mechanicznie prace spawalnicze. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia związanych z przedmiotem umowy będzie stanowił załącznik do umowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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:
B. Brak podstaw wykluczenia Wykonawcy: 1. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia każdy z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentu.
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:
A. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1. Koncesje, zezwolenia, licencje lub
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych
lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2. Wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia 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 - załącznik nr 2 – wzór dokumentu.
3. Wykaz robót budowlanych zgodnie z opisem w pkt. 5.3 ppkt 1b SIWZ, 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 obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty- załącznik nr 3 – wzór dokumentu.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami tych podmiotów, obowiązany jest złożyć zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów
innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,
przy wykonaniu zamówienia, 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności
dotyczą. 5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zdolności- załącznik nr 4 – wzór
dokumentu. Oświadczenia składane przez Wykonawcę składane są w oryginale. Dokumenty
inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem z zastrzeżeniem pełnomocnictwa.
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
6. Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego
zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ : 1) KRYTERIUM II - Oferowany
termin wykonania zamówienia wyrażony w tygodniach, zgodnie z opisem zawartym w pkt. II
ppkt. 1 w załączniku nr 2 do SIWZ- załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie Wykonawcy,
że przy realizacji umowy nie będzie zatrudniał na podstawie stosunku pracy lub umowy
cywilnoprawnej na powierzchni w przedsiębiorstwie górniczym osób korzystających z urlopu
górniczego albo urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla pod rygorem
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania,
zgodnie z opisem w pkt. II ppkt 2 w załączniku nr 2 do SIWZ- załącznik nr 4 do druku
„OFERTA”.. 3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące ochrony środowiska i gospodarki
odpadami zgodnie z opisem zawartym w pkt. II, ppkt 3 w Załączniku nr 2 do SWO załącznik nr 5 do druku „OFERTA”. Oświadczenia składane przez Wykonawcę składane są w
oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem z zastrzeżeniem
pełnomocnictwa.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ DO OFERTY: 1. Oświadczenie
Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 22 oraz art. 24 ust.
5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp- załącznik nr 1 do druku „OFERTA”... 2. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia jak powyżej składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie
w jakim powołują się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także
Oświadczenie dotyczące każdego z tych podmiotów udostępniającego swoje zasoby o braku
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia

warunków w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4
ustawy Pzp - załącznik nr 1a do druku „OFERTA”. 4. Formularz cenowy - załącznik nr 2 do
druku „OFERTA”. 5. W związku z zastosowaniem aukcji elektronicznej w niniejszym
postępowaniu Wykonawca przystępujący do aukcji zobowiązany jest złożyć oświadczenie
stanowiące załącznik nr 3 do druku „OFERTA”. 7. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia składane przez Wykonawcę po publikacji
informacji o złożonych ofertach na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 24 ust.
1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- załącznik nr 1 – wzór dokumentu C.
Brak podstaw wykluczenia podmiotu udostepniającego swoje zasoby: 1. W przypadku
powołania się przez Wykonawcę na zasoby innego podmiotu Wykonawca zobowiązany jest
do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej dotyczącego tego podmiotu. D. Podwykonawcy 1. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - załącznik nr 5– wzór
dokumentu. Oświadczenia składane przez Wykonawcę składane są w oryginale. Dokumenty
inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem z zastrzeżeniem pełnomocnictwa.
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
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy
złotych 00/100 )
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)
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
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://laip-srk.coig.biz/
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
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: Zgodnie z opisem stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Zgodnie z opisem stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń: Zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
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:
Zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
90,00
Termin wykonania zamówienia 10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji 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:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności w
zakresie: 1) zmiany postanowień umowy, gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie
płatności należności publiczno – prawnych, poprzez dostosowanie treści umowy do

obowiązujących przepisów, 2) zmiany terminu realizacji umowy będąca następstwem
okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: - wstrzymanie realizacji
umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, administracyjnych,
organizacyjnych, ekonomicznych i atmosferycznych, 3) zmiany zakresu rzeczowego umowy:
a) zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy: - poprzez jego dostosowanie do aktualnej
sytuacji Zamawiającego w związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów
technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i restrukturyzacyjnych. 4) zmiany
sposobu spełnienia części świadczenia w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę
niemożliwości jego spełnienia, w związku z zaprzestaniem lub wstrzymaniem produkcji
poszczególnych produktów, pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry techniczne i
funkcjonalność nie gorszą niż produkt wskazany w umowie, 5) zmiany dotyczą realizacji
dodatkowych dostaw, usług lub 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 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; 6) 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; 7)
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a)
na podstawie postanowień umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, b) 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, c) w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 8) zmiany,
niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy Pzp; 9) łączna
wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w
przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty
budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2.
Strony przewidują także możliwość następujących zmian umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany: a) wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę; b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 3.
Postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 powyżej: a) wynagrodzenie
netto za przedmiot umowy ulega zmianie o kwotę wyliczoną na podstawie złożonego
oświadczenia dotyczącego wzrostu kosztów wynagrodzenia osób (Załącznik do druku
„Oferta”), wynagradzanych w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jednocześnie ze zmianą
wynagrodzenia netto następuje zmiana kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto. b)
wynagrodzenie netto za przedmiot umowy ulega zmianie w przypadku zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w przypadku
zmiany stawek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne osób zatrudnionych przy
wykonywaniu usługi, o kwotę wyliczoną na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik nr
12 – wzór dokumentu), przy uwzględnieniu zmian mających wpływ na wysokość kosztów
wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności 1. Strony zobowiązują się do
zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i innych,
udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i do
niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a
także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub
wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić
interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. Wykonawca
przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem
przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są własnością Zamawiającego. 2. Wykonawca
przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem
przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą
Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jej
pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność,
poza zakresem niniejszej umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione
jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób. 3. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować,
jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, które: a) były zgodnie z
prawem jej znane przed ich ujawnieniem, lub b) zostały bez żadnych ograniczeń w zakresie
poufności przekazane jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub c) są powszechnie znane lub
zostały ujawnione publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności. 4. Ujawnienie
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących
sytuacjach: a) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z
realizacją niniejszej umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
b) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub
ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej; c) Wykonawca
może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im
takich informacji wynika z przepisów prawa. 5. W sytuacjach, o których mowa powyżej,
podmioty które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności. 6.
Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i ich interesów nie zostaną
ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z
innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z
zastrzeżeniem ust. 3 i 4 powyżej. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania
skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich
przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem,
uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją. 8. W przypadku naruszenia przez
którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:

Data: 2018-05-30, godzina: 10:00,
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 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

