
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1: Przebudowa, adaptacja i malowanie części budynku ZSO nr

1 przy ul. Tańskiego 3 w Mielcu z podziałem na 3 części: 1) część nr 1 – Przebudowa części budynku

ZSO nr 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni 2) część nr 2 – Adaptacja i zmiana

sposobu użytkowania części budynku (segment IV) ZSO nr 1 w Mielcu na oddziały przedszkolne 3)

część nr 3 – Malowanie pomieszczeń części budynku (segment V) ZSO nr 1 w Mielcu

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

Ogłoszenie nr 539716-N-2017 z dnia 2017-06-27 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, krajowy numer identyfikacyjny

92215900000, ul. Tańskiego 3 , 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 745 870,

, e-mail zso1@zso1.mielec.pl, , faks 177 745 871.

Adres strony internetowej (URL): www.zso1.mielec.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Szkoła Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)
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Tak

www.zso1.mielec.pl (biuletyn informacji publicznej)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.zso1.mielec.pl (biuletyn informacji publicznej)

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:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu, ul. Tańskiego 3, 39-300 Mielec, pokój nr 1

(sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie
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Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, adaptacja i malowanie części

budynku ZSO nr 1 przy ul. Tańskiego 3 w Mielcu z podziałem na 3 części: 1) część nr 1 – Przebudowa

części budynku ZSO nr 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni 2) część nr 2 –

Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku (segment IV) ZSO nr 1 w Mielcu na oddziały

przedszkolne 3) część nr 3 – Malowanie pomieszczeń części budynku (segment V) ZSO nr 1 w Mielcu

Numer referencyjny: KGO.261.2.2017

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:

Tak

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

do:

wszystkich części

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, adaptacja i remont części budynku ZSO nr

1 przy ul. Tańskiego 3 w Mielcu z podziałem na 3 części. Część nr 1 – Przebudowa części budynku

ZSO nr 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni. Przedmiot zamówienia obejmuje w
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szczególności: roboty rozbiórkowe, stropy po likwidacji wind towarowych, ściana REI120, ślusarka

EI60, drzwi EI60, ściany działowe, naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych, podłogi, wymiana

stolarki drzwiowej wewnętrznej, malowania pomieszczeń, nawiewniku higrosterowalne okienne,

sprawdzenie przewodów kominowych, przełożenie ślusarki wewnętrznej, instalacje elektryczne

wewnętrzne, demontaż wewnętrznej instalacji wod.-kan. i wentylacji, instalacja wodociągowa,

armatura, instalacja kanalizacji sanitarnej, armatura i urządzenia, instalacja co – grzejniki, zawory i

armatura, instalacja gazu, wentylacja mechaniczna. Szczegółowo przedmiot zamówienia dotyczący

części 1 określa niniejszy rozdział SIWZ oraz tom II i tom III SIWZ. Przedmiot zamówienia nie

obejmuje dostawy wyposażenia kuchni - dostawa wyposażenia kuchni będzie przedmiotem odrębnego

postępowania przetargowego. Część nr 2 – Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku

(segment IV) ZSO nr 1 w Mielcu na oddziały przedszkolne. Przedmiot zamówienia obejmuje w

szczególności: okładziny ścian w sanitariatach, dostosowanie balustrady dla potrzeb przedszkola,

osłony grzejników, instalacja wod.-kan. w łazienkach, armatura i wyposażenie, wywiezienie i

utylizacja gruzu, montaż witryn szklanych p.poż., wymiana drzwi na EI60, montaż klapy oddymiającej.

Szczegółowo przedmiot zamówienia dotyczący części 2 określa niniejszy rozdział SIWZ oraz tom II i

tom III SIWZ. Część nr 3 – Malowanie pomieszczeń części budynku (segment V) ZSO nr 1 w Mielcu.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: malowanie ścian i sufitów z przetarciem tynków

farbą emulsyjną dwukrotnie, malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym

szpachlowaniem – lamperie, mycie posadzek po robotach malarskich. Szczegółowo przedmiot

zamówienia dotyczący części 2 określa niniejszy rozdział SIWZ oraz tom II i tom III SIWZ. 2.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem

zamówienia. Wykonawca, który zadeklaruje udzielenie gwarancji na okres dłuższy, aniżeli wymagane

minimum otrzyma dodatkowe punkty podczas oceny ofert, zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt.

14 IDW 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada

za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca zobowiązany jest do

uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 4. Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty

przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Inwestycji, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest

możliwe bez odbycia wizji lokalnej i tym samym Zamawiający nie narusza art. 9a ust. 2 ustawy Pzp

ustalając termin składania ofert tożsamy z minimalnym terminem składania ofert określonym w

ustawie Pzp. 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 ze zm.). Wykonawca musi zapewnić wykonanie przedmiotu

zamówienia zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi,
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przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi

wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Materiały zastosowane do realizacji przedmiotu

zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45421100-5

45430000-0

45400000-1

45310000-3

45332200-5

45332300-6

45331100-7

45331200-8

45333000-0

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:
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miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2017-08-28

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 określa żadnych warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

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)
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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:

a) odpis 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, b) oświadczenie Wykonawcy

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

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:

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)

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4 lit. a składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Jeżeli w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
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której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Dokument, o którym mowa w pkt

1 lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wątpliwości, co do treści

dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

tego dokumentu. 5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp jeżeli

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 6.Wykonawca,

który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację

o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnie potwierdzającym,że wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7.Zamawiający żąda od wykonawcy

przedstawienia dokumentów o których mowa w pkt III.4 lit. a dotyczących podwykonawcy,

któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,a który nie jest podmiotem, na którego

zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 8.Jeżeli

powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji,

Wykonawca przedstawi dokumenty o których mowa w pkt 7 dotyczące tego podwykonawcy.

9.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby wykonawca

powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania

o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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:
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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):
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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:

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 60,00

okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

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
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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:
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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:

1. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3),

poprzez jego wydłużenie zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1) - 7) poniżej: 1) W przypadku

zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych, pod warunkiem, że

konieczność wykonywania robót w okresie wystąpienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunków

Atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność –

dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia Nadzwyczajnych

Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób,

który pozwoliłby na wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 3) (w

tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne

przepisy, zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłyby na terminowe

wykonanie Przedmiotu umowy). Przez Nadzwyczajne Niekorzystne Warunki Atmosferyczne rozumie

się: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności wszelkie opady atmosferyczne lub

temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii

i Gospodarki Wodnej z poprzednich lat pięciu od daty złożenia oferty przez Wykonawcę, dla obszaru

obejmującego miejsce wykonywania robót, a dotyczących takich warunków atmosferycznych, na jakie

powołuje się Wykonawca, dla takiego samego miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły

warunki atmosferyczne, na jakie powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki
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atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły

wykonywanie robót. 2) W przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego

terenu budowy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni

nieterminowego przekazania terenu budowy. 3) W przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub

robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, o których mowa w Art. 144. ust. 1 pkt 2) Pzp

– dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu

realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych brak było możliwości wykonywania

Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w tym również

brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu

umowy). 4) W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2

poniżej dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z

powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak było możliwości wykonywania

Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w tym również

brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu

umowy). 5) W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w

dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki,

osuwiska, wody gruntowe itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub

występowania niewybuchów lub niewypałów – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania

Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości

wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w

tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne

przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie

Przedmiotu umowy). 6) W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych

w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów

budowlanych – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w

których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który

pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z

uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania

robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). 7) W przypadku, gdy

wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez

uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
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przyczyn niezależnych od Wykonawcy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu

umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania

Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w tym również

brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu

umowy). 2. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w przypadku

zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) - 6) poniżej: 1) w przypadku, gdy

zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują konieczność zmian w

dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych

rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia wad dokumentacji projektowej; 2) w przypadku zmian

przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, które powodują konieczność

zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie

odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych; 3) w

przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk

archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować, w świetle

przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub

materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza

się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub

nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności; 4) w przypadku wystąpienia warunków

terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów

budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej

rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w

zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu

tych okoliczności; 5) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi

lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się

zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji; 6) w

przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie wykonywania

Przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych od przyjętych w Umowie i

dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych (w tym w
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szczególności materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na

zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego

przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza

się zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu

Umowy poprzez jego zmniejszenie, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych

w pkt 1) - 5) poniżej: 1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które

powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że

dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla usunięcia wad

dokumentacji projektowej; 2) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie

zawarcia Umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z

zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla

dostosowania do zmian przepisów prawnych; 3) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych

lub geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej

lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub

niewypałów, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej

rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w

zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu

tych okoliczności; 4) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie

zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w

świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub

technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z

zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla

uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności; 5) w

przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle

prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie

zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji; 5. Dopuszcza się

zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w

zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu

Umowy, poprzez odpowiednie obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zastosowaniu stawek

wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty. 6. Niezależenie od postanowień niniejszej Umowy
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dopuszcza się zmiany Umowy w okolicznościach wynikających Pzp. 7. Wszelkie zmiany Umowy

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

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: 2017-07-12, godzina: 10:45,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

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

postępowaniu

> PL

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:

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

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
1 Nazwa:

Część nr 1 – Przebudowa części budynku ZSO nr 1 w Mielcu dla potrzeb
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nr: funkcjonowania szkolnej kuchni

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot

zamówienia obejmuje w szczególności: roboty rozbiórkowe, stropy po likwidacji wind towarowych,

ściana REI120, ślusarka EI60, drzwi EI60, ściany działowe, naprawa i uzupełnienie tynków

wewnętrznych, podłogi, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, malowania pomieszczeń, nawiewniku

higrosterowalne okienne, sprawdzenie przewodów kominowych, przełożenie ślusarki wewnętrznej,

instalacje elektryczne wewnętrzne, demontaż wewnętrznej instalacji wod.-kan. i wentylacji, instalacja

wodociągowa, armatura, instalacja kanalizacji sanitarnej, armatura i urządzenia, instalacja co – grzejniki,

zawory i armatura, instalacja gazu, wentylacja mechaniczna. Szczegółowo przedmiot zamówienia

dotyczący części 1 określa niniejszy rozdział SIWZ oraz tom II i tom III SIWZ. Przedmiot zamówienia nie

obejmuje dostawy wyposażenia kuchni - dostawa wyposażenia kuchni będzie przedmiotem odrębnego

postępowania przetargowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45421100-5, 45430000-0, 45400000-1,

45310000-3, 45332200-5, 45332300-6, 45331100-7, 45331200-8, 45333000-0

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

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-08-28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część

nr:
2 Nazwa:

Część nr 2 – Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku (segment IV)

ZSO nr 1 w Mielcu na oddziały przedszkolne

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot

zamówienia obejmuje w szczególności: okładziny ścian w sanitariatach, dostosowanie balustrady dla

potrzeb przedszkola, osłony grzejników, instalacja wod.-kan. w łazienkach, armatura i wyposażenie,

wywiezienie i utylizacja gruzu, montaż witryn szklanych p.poż., wymiana drzwi na EI60, montaż klapy

oddymiającej. Szczegółowo przedmiot zamówienia dotyczący części 2 określa niniejszy rozdział SIWZ

oraz tom II i tom III SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

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

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-08-28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
3 Nazwa:

Część nr 3 – Malowanie pomieszczeń części budynku (segment V) ZSO nr 1 w

Mielcu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot

zamówienia obejmuje w szczególności: malowanie ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną

dwukrotnie, malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem – lamperie,

mycie posadzek po robotach malarskich. Szczegółowo przedmiot zamówienia dotyczący części 2 określa

niniejszy rozdział SIWZ oraz tom II i tom III SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

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

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-08-28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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