Ogłoszenie nr 582082-N-2020 z dnia 2020-09-07 r.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: Wykonanie robót budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń budynku
przy ul. Kruczej Warszawa, mazowieckie”
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: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, krajowy
numer identyfikacyjny 01327262000000, ul. Pl. Bankowy 3/5 , 00-950 Warszawa,
woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22)6956015, email przetarg@mazowieckie.pl, faks (22)6956019.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.mazowieckie.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: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.mazowieckie.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.mazowieckie.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:
pisemnie
Adres:
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
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: Wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń
budynku przy ul. Kruczej Warszawa, mazowieckie”
Numer referencyjny: BOU-IV.272.49.2020
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 wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Kruczej Warszawa, mazowieckie”,
w oparciu i zgodnie z załączonym projektem (Załącznik nr 1 do OPZ),
polegających na modernizacji części korytarzy i pomieszczeń biurowych na piętrze
I w budynku Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego przy ul. Kruczej 5/11 w
Warszawie, obejmującej: 1) wymianę oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach
biurowych (ilość opraw w pokojach do wymiany ok: 110 szt.) znajdujących się na
piętrze 1 na LED oraz na części korytarza zaznaczonej w załączniku graficznym
(Załącznik nr 2 do OPZ), 2) wykończenie całej powierzchni sufitów (wyrównanie
występujących nierówności) w pomieszczeniach biurowych wraz z malowaniem
dwukrotnie na biało farbą lateksową po przeprowadzonych robotach
instalacyjnych); 3) wymianę sufitu podwieszanego w obszarze oznaczonym w
Załączniku nr 2 do OPZ; 4) zdemontowanie, zabezpieczenie czujek ppoż i
zainstalowanie ich na nowo w nowych sufitach podwieszanych; 5) malowanie
kompleksowe pomieszczeń sekretariatu, gabinetów dyrektorskich oraz ścian
korytarza (ewentualne wyprowadzenie nierówności) dwukrotnie farbą lateksową o
kolorze uzgodnionym z Zamawiającym; 6) wymianę stolarki drzwiowej w
pokojach biurowych (konieczne nawiązanie estetyczne do zastosowanych
materiałów w ramach zrealizowanej inwestycji w roku 2019) wraz z wymianą
progów i ościeży; 7) wymianę stolarki aluminiowej (drzwi do sekretariatu oraz
drzwi dzielącej strefy korytarza) wraz z wymianą czytnika kontroli dostępu na
obsługujący karty magnetyczne posiadane przez pracowników MUW; 8)
modernizację pomieszczeń sanitarnych-łazienek (m.in. wydzielenie kabiny
prysznicowej oraz pomieszczenia dla sprzątaczki, wymiana okładzin ściennych i
podłogowych, wymiana oświetlenia i wyposażenia, organizacja przestrzeni, montaż

i instalacja bojlerów elektrycznych, ewentualna wymiana grzejników, wyposażenie
okien w stosowne elementy, odporne na wilgoć, dostosowane stylistyką do danego
pomieszczenia, zapewniające dostęp światła dziennego z zewnątrz do
pomieszczenia przy jednoczesnym zachowaniu intymności); 9) dostarczenie i
instalację oraz montaż w łazienkach bojlerów elektrycznych do ogrzewania wody o
pojemności dostosowanej do zapotrzebowania na ciepła wodę w zależności od
ilości punktów czerpiących wodę, od przeznaczenia punktu (umywalka, prysznic)
oraz w zależności od ilości osób z niej korzystających; 10) instalację klimatyzacji
w sekretariacie i gabinetach dyrektorskich (odprowadzenie skroplin do kanalizacji
bądź gruntu – brak możliwości montażu rur spustowych na elewacji); 11)
modernizację parkietu w sekretariacie i gabinetach (zaznaczonych na załączniku
graficznym); 12) modernizację podłóg na części korytarza (wymiana ślepej podłogi
oraz okładzin wraz z wygłuszeniem za pomocą stosownej warstwy izolacyjnej oraz
wykończenie gresem); 13) wyposażenie przestrzeni gabinetowych oraz
sekretariatu, w szczególności umeblowanie sekretariatu, 14) opracowanie i
wykonanie projektu technicznego dla instalacji elektrycznej obejmującego w
szczególności: a) określenie mocy i natężenia światła w modernizowanych
pomieszczeniach (w tym w pomieszczeniach i korytarzu: zaznaczonych na
Załączniku nr 2 do OPZ oraz w pomieszczeniach biurowych w których
zaplanowano wymianę oświetlenia, b) zapewnienie zgodności z przepisami prawa
zaprojektowanych do wykonania rozwiązań, c) zapewnienie odłączenia i
demontażu przewodów, osprzętu oraz zasilanych urządzeń po wykonaniu nowych
obwodów, w celu maksymalnego skrócenia przerw i utrudnień w funkcjonowaniu
obiektu; d) instalację bojlerów elektrycznych w łazienkach; e) wykonanie
demontażu instalacji elektrycznych z należytą starannością, po uprzednim
wyłączeniu i sprawdzeniu braku napięcia zasilania oraz zabezpieczenia obwodu
przed przypadkowym jego załączeniem, f) w przypadku wystąpienia kolizji z
istniejącymi instalacjami konieczność wykonania prac związanych z usunięciem
kolizji i stosownej zmiany lokalizacji przebiegu tras przewodów i miejsc
montowania osprzętu, w szczególności w przypadku pomieszczeń zaznaczonych na
Załączniku nr 2; g) plan rozmieszczenia projektowanych opraw oświetleniowych i
kinkietów oraz włączników i gniazdek elektrycznych wraz z przedstawieniem
planowanych do wbudowania opraw, kinkietów, osprzętu i urządzeń; h) wykonanie

przewodów podtynkowe w przypadku braku możliwości technicznych prowadzenie
przewodów w listwach; i) uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego; 15)
opracowanie i wykonanie projektu technicznego dla instalacji sanitarnej w zakresie
dotyczącym instalacji urządzeń zgodnie z aranżacją wnętrz określoną w Załączniku
nr 1 do OPZ, obejmującego: a) zapewnienie zgodności z przepisami prawa
zaprojektowanych do wykonania rozwiązań, b) instalację bojlerów elektrycznych w
łazienkach; c) odłączenie i demontaż istniejących urządzeń i elementów w sposób
zapewniający maksymalne skrócenie przerw i utrudnień w funkcjonowaniu
obiektu; d) w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi instalacjami
konieczność wykonania prac związanych z usunięciem kolizji i stosownej zmiany
lokalizacji przebiegu tras instalacji sanitarnej i miejsc montowania sprzętu i
urządzeń; e) przedstawienie planowanych do wbudowania i montażu urządzeń i
elementów; f) uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego, 16)
opracowanie i wykonanie projektu instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń
biurowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ; 17) demontaż elementów
przeznaczonych do usunięcia, dokonanie niezbędnych prac wyburzeniowych i
rozbiórkowych, następnie uprzątnięcie, transport i utylizację wszelkich materiałów
powstałych w wyniku prowadzonych robót; 18) demontaż i ponowny montaż
elementów, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac modernizacyjnych;
19) wykonanie niezbędnych izolacji i hydroizolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych; 20) zabezpieczenie pomieszczeń oraz funkcjonujących w
nich urządzeń i wyposażenia przed uszkodzeniami, które mogą spowodować
roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy jak np. wykonanie stosownej
ochrony przed narażeniem na zapylenie urządzeń i wyposażenia oraz wyniesienie z
pomieszczeń i odpowiednie zabezpieczenie elementów wyposażenia; 21) dostawę i
transport niezbędnych materiałów i urządzeń, wykonanie niezbędnych robót
towarzyszących; 22) zabezpieczenie bhp i ppoż. w miejscu wykonywanych robót;
23) dokonanie uzgodnień w zakresie terminów wykonania prac z użytkownikami
budynku oraz Zamawiającym, których akceptacja jest wymagana dla rozpoczęcia,
realizacji i odbioru prac; 24) uprzątnięcie po zakończeniu robót zarówno
pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia (umycie wszelkich elementów
wyposażenia, w tym okien, lamp, mebli w pomieszczeniach biurowych) jak i
innych przestrzeni wykorzystanych do przeprowadzenia robót w tym korytarzy

służących do transportu dostarczanych materiałów jak i innych pomieszczeń
wykorzystanych w celu organizacji i przeprowadzenia robót; 25) wykonanie
dokumentacji powykonawczej.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45111000-8
45262500-6
45311200-2
45320000-6
45332200-5
45421000-4
45430000-0
45442100-8
45330000-9
45450000-6

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: Tak
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: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa
w art. 67 ust. 1 p. 6 i 7 ustawy, o wartości nie przekraczającej 50% wartości
zamówienia podstawowego.
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: 2020-12-11
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
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że na dzień składania ofert posiada aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden
milion zł)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca
wykaże: i) że 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 polegająca na przebudowie, rozbudowie lub
remoncie budynku, a wartość zamówienia brutto wyniosła minimum: 300 000,00
PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy). Wykonawca winien wykazać, że ww.
robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończona; ii) że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na
stanowisku kierownika budowy, która posiada: • odpowiednie uprawnienia
budowlane określone przepisami Prawa budowlanego tj.: uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333) • minimum 12 - miesięczne
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia:

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:
Zgodnie z dokumentacją zamówienia.
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:
Zgodnie z dokumentacją zamówienia.
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)
Zgodnie z dokumentacją zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców
wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy
zł).Tryb i formę wniesienia wadium określa rozdział VII SIWZ.
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:

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:

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 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
0,60
Okres gwarancji
0,30
Doświadczenie kierownika budowy 0,10

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

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 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:
Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem
przewidzianych przez Zamawiającego w treści projektu umowy stanowiącej
załącznik do niniejszej SIWZ możliwości dokonania takich zmian.

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: 2020-09-22, godzina: 09:00,
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, które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

