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Ogloszenie nr 510203-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

Zaklad Ubczpieczcn Spolecznych Oddzial w \Valbrlychu: "Remont schodow lcwn\'trlnych i

prlehudowa podjazdu '",,'lnspektoracic ZUS w Jeleniej Gorzc",

OGLOSZENIE 0 ZA~16\VIEJ'(1U - Hobot)" budowlane

Zamieszczanic ogloszenia: Zamicszczanie obowi~zko\\'e

Ogloszcnie dotyczy: Zamowienia publiczncgo

Zamo,'rienic dOt)'ClYprojektu lub programu wsp61finansowancgo zc srodkow Unii

Europcjskicj

Nic

Nazwa projektu lub programu

() zamim'icnic mogl} uhiegac si\, wy1llcznie laklady pracy chronionej oraz wykonawcy.

ktoT)'ch dzialalnosc, lub dzialalnosc ich w)'odnthnionych organizacyjnie jcdnostek, ktore

b'tdll realizowaly zamowicnie, ohejmuje spolecznl} i za,,:odowl} intcgracjlf os6b blfdl}c)'ch

czlonkami grup spolecznie marginaluowanych

Nie

Nalei:y podae minimalny procentov.:y \vskaznik zatrudnienia os6b nalei:~cych do jedncj lub wiycej

kategorii, 0 ktorych mowa wart. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mnicjszy nii: 30%. osob zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub w)'konawc6w albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIA.JACY

l}ostlfPowanie prLcprowadza centralny zamawiajl}cy

Nic

l'ostlfPowanie prLCprowadza podmiot, ktOremu zamawiajllC)' powicrzylJpowier'-yli

przeprowadzcnic post'tpowania

Nie

bttps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx'?id~45 7884b4-e217-42cl:... 2020-02-13
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lnforrnacjc na ternal podrniotu klorernu zarnawiaj:,cy powierzyUpm\'ienyli prowad:t.enic

poslftpowania:

Postftpowanie jest pneprowadzanc wspolnic przez zamawiajl.lcych

Nie

Jezeli tak, nalci:y wymienie zamawiaj'Jcych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj'l postt;powanie

oraz podae adresy ich siedzib, krajowe numel)' identyiikaeyjne oraz osoby do kontaktow WTaz

z danymi do kontaktow:

Po.slftpowanie jest przeprowadzanc wspolnie z zamawiajl:tcymi z innych pansln"

czlonkowskich Unii Europej.skicj

Nie

\V prJ:}'padku prJ:cprowad:rania poslftpowania wspolnie z zarnawiajl}cyrni z innych

panstw czlonkowskich Unii Europcjskiej - majl.lce zaslosowanie krajowe prawn

zarn(h,."icn publicznych:

Informacje dndatkowe:

l. 1) NAZ\\'A I ADRES: Zaklad Ubezpieezeil Spolecznych Oddziai w Walbrzyehu, krajowy

numer identyfikacyjny 00001775600198, uL Kasztanowa I, 58-390 Walbrzych, woj,

dolnosl'lskie, pansnvo Polska, tel. 74 6497175, e-mail krzysztof.mareiniak@zus.pl. faks 74

6497112,

Adres strony intemctowej (URL): .www.zus.pl

i\decs profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktorym moma uzyskae dosti;P do narzt;dzi i urZ<}dzeillub

fonnatow plikow, ktore nie s'l ogolnie dosttrpne

I. 2) ROIlZAJ ZAl\IAWIAJ"CEGO: Podmiot prawa publicznego

1.3) WSI'OLNE UDZIELANIE ZA~16wIENIA (jeieli dotYCZ>1:

Podzial obowi'lzkow mi~dzy zamawiaj'lcymi w przypadku wSpOlnego przeprowadzania

posttrpowania, \\1 tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post~powania z

zamawiaj'Jcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj'lcych

jest odpo\viedzialny za przcprowadzenie post~powania. czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie post~powania odpO\viadaj<}pozostali zamawiaj'Jcy, ezy zamowicnie

bydzie udzielane pezez kai.dego z zamawiajqeych indywidualnic. cZ)' zamowienic zostanie

https:/!bzp,uzp.go\'.pl/ZP400PodgladOpub!ikowanego, aspx?id=l5 7884b4-e2 f7-42c[-, ., 2020-02-13
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udziclone w imieniu i oa rzeez pozostalyeh zamawiaj'lcych):

1.4)KO~IUj';IKAC.JA:

Nieograniezony, peln~' i hezposredni dostltP do dokumentow z post'tpowania moina

uzyskae pod adrcsem (URL)

Nie

Adrcs stron)" internetowej, na ktorej zamieslczona bltdzic speC)"fikacja istotnych

warunk6w lam6\","icnia

Tak

\••..\\w.zus.pl

DostltP do dokumcnlow z poslltPowania jesl ograniczony - wiltccj informacji mozna

uzyskac pod adresem

Nie

Ofer~' lub wnioski 0 dOpuszclcnic do udlialu w postt;powaniu "alcl}" prusylae:

Elcktronicznic

Nie

adres

Dopuszclone jest pr:t:eslanic orert lob wnioskow 0 dopuszczcnie do udzialu w

postt;powaniu winny sposoh:

Nic

Inny sposob:

\Vyma~anc jest prlcshmie ofert lub wnioskow 0 dopuszcLCnic do udzialu w

post'tPowaniu winny sposoh:

Tak

Inny spos6b:

poezta kurier lub osobiscie

Adres:

ZUS w Walbrzychu, Wieloosobowc Stanowisko Zamowien Publicznych, ul. Kasztanowa I,

https:/lhzp.uzp.gov. pIlZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id=457884 b4-c2t7 -42c[-... 2020-02 -13
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58-390 Walbrzych, pok. 201, osobiscie: w siedzibie Zamawiajqcego w Walbrzychu, ul.

KasztanO\\!3 I, Sala Obslugi Klientow - Informacja og61na. dziennik podawczy (parter),

Komunikacja clcktroniczna w}'rna~a kOfl,}'stania z narz~dzi i urzl)dzcn lub formatow

plikow, ktarc nil' s~ o~aJnic dost'lpnc

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposrcdni i bezplatny dost~p do tych narz~dzi moma uzyskac pod

adresem: (URL)

SEKC./A II: PRZEOMIOT ZAMOWIENIA

11.1) I'\azwa nadana zaman'icniu przcz zamawiaj~ccgo: "Remont schodow zewnlttrznych i

przcbudowa podjazdu w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Gorze".

Numer referencyjny: 430000/271/1/2020-Z1\P

Pned wszczl(ciem post'lpowania 0 udziclenic zamowienia pneprowadzono dialog

techniczny

Nil'

11.2) Rodzaj zamowicnia: Robot)' budowlane

11.3) Informaeja 0 moilh",osci skladania ofert CZlfsciow~yeh

Zamowicnie podzielone jest na cz~sci:

Tak

Ofcrty lub wnioski 0 dopuszczenic do udzialu n" PostlfPO\l'aniu mozna skJadac w

odniesicniu do:

wszystkich cz~sci

Zamawiaj:tcy zastncga sobic prawo do udziclcnia l:tcznie nastlfpuj1!cych cZ'lsci lub grup

cZl(sci:

Maks,ymalna Iiczba ez'lsci zamowicnia, Da ktorc moil' zostac udzielonc zam6\","ienic

jcdnemu wykonawey:

2

https://bzp.uzp.gov.pllZI'400PodgladOpub1ikowanego.aspx ?id =4 57884 h4 -e2 f7-4 2c f-... 2020-02 -1 3
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1104) KrOtki opis prLcdmiotu zamowicnia (wie/ko.~c, zakre.\', rod::aj i i/D.\~Cdos/aw, uslug 'llb

robot budowlanych lub okrdfenie zapotrzebowania i u}'magmi) a \\' przypadku partners twa

innowacyjnego - okrcSlenie zapotrJ:eho,,"'ania na innowae~jn)' produkt, uslug*r lub robot)"

budowlane: Przedmiotem zamowicnia jest \\1'konanie robot budowlanych zwi¥anych z

rernantem okladzin schadow ZC\\lllftrmych. przebudO\\T<}podjazdu celem dostosowania do

pOlr.leb osob niepelnospra\\llych \I;TaZZ \I;)'mian"l balustrad stalo\\)'ch w budynku Inspektoratu

ZUS \\' Jeleniej Oorze przy ul. Sygietynskicgo 10, Szczcg6Io\\)' zakrcs prac przewidzianych do

wykonania okreslaj'J: Projekt Budowlany, Przcdmiary robot oraz STWIORy.

11.5) Glown)' kod CI'V: 45110000-1

Oodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45262512-3

45223100-7

45233260-9

45223000-6

11.6) Calkowita wartose zamowienia (jeteli zamawiajqcy podaje informaeje 0 warlO,(ci

zam()wienia):

Wartosc bez VAT:

\Valuta:

(w przJpadkll unu)w ramowych Illb dynamicznego systemll zakup()w - szacunkowa

calkowila maksymafna wartoic w ca/ym okresie obowiqz)".vania umo"y ramowej [ub

dynamieznego systemu zakupo")

11.7) Czy prLewiduje si*rudzielenic zamowien, 0 ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

Jub wart. 13-& usl. 6 pkt 3 ustaw)' Pzp: Nie

OkrcSlenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan<l udziclone

zamowienia, 0 ktorych mowa wart, 67 usC 1 pkt 6 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 usta\\'y Pzp:

https://bzp.uzp.gov, pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=45 7884b4-e217 -42cjc .., 2020-02-13
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11.8) Ok res, w ktorym reali:wwanc b-rdzie l.am6'''''ienic lub okres, na ktory 1.ostala 1.awarta

umowa ramowa luh okres, na ktol)' zostal ustanon-iony dynamicl.ny system zakupo\\-':

miesiqcach: lub dniach: 140

lub

data rozpocz-rcia: lub zakonc1.enia: 2020-11-30

Okres w miesi(Jcach Okres w dniach Data rozpocz~cia Data zakOliczenia

2020-11-30

140 2020-11-30

11.9) Informacje dodatk()\\:e: Wykonawca moze zadcklarowac skr6ccnie lenninu realizacji 0

peine tygodnie. Tcrmin realizacji podlega occnie wg 7.asadwskazanych w rozdziale XIII

SIWZ.

SEKC.IA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECIINICZNYM

111.1)WAIWl'iKI UIJZIALU W POSTF,I'OWANIU

111.1.1) Kompctencje lub uprau'nienia do pro\\'adzenia okrdloncj dzialalnosci

1.awodowej, 0 Hewynika to Z odrithnych prl.cpiscl\\'

Okreslenic warunk6w: Zamawiaj'lcy nie v,:yznacza szczeg61o,••..ych ,.,:ymagait w tym

7.akrcsie.

Infonnacjc dodatkowc

111.1.2) S}'tuacja finansowa lub ckonomiClna

Okreslenic warunk6w: Zamawiaj(lcy nie wyznacza szczeg61o\\)'ch \\'ymagan w tym

zakrcsie.

Infonnacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Wykonawca spelni \\-'amnek jezeli wykaze, ze: I. posiada niezb~dnq

wicdz~ i doswiadczcnic. tzo.: W okresie ostatnich pi~ciu lat przcd uplywem terminu

skladaoia ofcrt, ajezcli okres prowadzenia dzialalnoscijest kr6tszy - w tym okresic

wykonal w spos6b nalczyty i prawidlO\vo ukonczyl co najmniej jedn,,! reboter

og6Inobudowlan,!, w jcdnym obiekcie. 0 \\'artosci nie mnicjszcj niz 100,000 zl bruuo,

https:/lbzp. Uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=l5 7884b4-02f7 -420[-... 2020-02-13
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Zamawiaj'lcy wymaga spclnicnia PO\N)'zszegowaruoku, niezalcznie od tego, na ile cz~sci

Wykonawca zto?:y ofertlf. 2. dysponuje osobami zdolnymi do \\)'konania zamov.:icnia, a w

tym: dysponujc osobq odpowiedzialn'l za kiero\\'anie robotami budowlanymi, posiadaj<}C'l

upra\\nicnia do pclnienia samodziclnych funkcji tcchnicznych w budO\\inictwie bez

ograniczen w spccjalnosci konstrukcyjno-budowlancj (okreslone obowi<J.luj<}cymi

przepisami Prawa budo\',:lancgo lub odpowiadaj<}ce im rownowazne dokumcnty, ktorc

lostaty wydane na podstawie wczeSniej obowi<}zuj<}cychprzepisow, upowazniajqcc do

nadzorowania robOt w \\)'maganym zakrcsic), nalez<}cqdo wiasciwej izby samor"4du

zawodowego,

Zamawiaj<}cy \\')'maga ad v,)'konawcow wskazania w ofercie lub we wniosku a

dopuszczcnie do udziatu w Postlfpowaniu imion i nazwisk osob \\)'konuj,!cych czynnosci

przy realizacji zamowienia wraz z infonnacj<}0 kwalitikacjach zawodowych lub

doswiadczeniu tych os6b: Tak

Informacje dodatkowc: \Vymagania dotycliJ kierownika robot.

11I.2) l'OIlSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) PodshH\:)' w)'kluczcnia okrcslone", art. 2-t ust. I ustav")' Pzp

111.2.2) Zamawiaj:tcy prLcwidujc ",)'kluczcnie wykonawcy na podstawic art. 2-t ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiaj<}cyprzewiduje nastlfPujqce fakultatywnc podsta\vy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okrdlona wart, 24 ust. 5 pkt 1 uSlaw)' Pzp)

Tak (podstawa \\')'kluczenia okrcslona wart. 24 Ust. 5 pkt 8 usta .••..')' Pzp)

11I.3) WYKAZ OSWIAIlCZEN SKLAIlANYCII PRZEZ WYKONAWCF, W CELli

WSTF,PNEGO POTWIF.RIlZENIA, 1.E I\'IF. POIlLEGA 01\' WYKLUCZEi':IU ORAZ

SPELI\'IA WARUNKI UIlZIALlJ W I'OSTF;POWA:-IIlJ ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKc.n

Os\\'iadczcnic 0 nicpodlcganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w

post'tPowaniu

https:f/bzp. Uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=l57RR4b4-e2f7 -42cf-... 2020-02-13
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Tak

Oswiadczenic 0 spclnianiu kryteriilw sclckcji

Nie

lIlA) WYKAZ OSWIADCZEN LUll DOKUMENTOW , SKLAIlANYCII I'RZEZ

WYKOI'iA WCF, W I'OSTF,I'OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.JACEGO W

CELU I'OTWIERIlZENIA OKOLlCZNOSCI, 0 KTORYCII MOWA WART. 25 UST.

1 I'KT 3 USTAWY I'ZI':

1. Odpis z wlasciwego rcjestru lub z Centralnej Ewidencji i Infonnacji 0 Dzialalnosci

Gospodarczej, jczeli odr~bnc przcpisy ,"ymagajq wpisu do rcjestru lub cwidencji, w celu

potwicrdzenia braku podstaw \\ykluczcnia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp,2.

Zaswiadczcnie wlasciwego naczelnika urz~du skarbO\vego potwierdzajqce, tc Wykonawca

nic zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczcnie, ze uzyskal przcwidziane prawem

zwolnicnie, odroczenic lub rozlozcnie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanic w calosci

wykonania dccyzji wlasciwego organu - \\)'sta\vionc nie wczdnicj niz 3 miesi'lce przcd

uplywem tenninu skladania of crt. w celu potwierdzenia braku podstaw \\ykluczenia na

podsta\\lie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp, 3. Zaswiadczenia wla.sciwej terenowej jcdnostki

organizacyjnej lakladu Ubezpicczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpicczenia

Spolccmego, albo innego dokumentu pot\vicrdzaj'lccgo, ze Wykonawca nie zalega z

oplacaniem skladek na ubezpieczenia spolccmc lub zdrowotne, wystawionego nie

wczdniej nit 3 miesi'lce przcd uplywem terminu skladania of crt, lub innego dokumcntu

potwierdzaj'lcego, ze Wykonawca zawar! porozumienie z wtasciwym organem \v sprawie

splat tych nalei:nosci wraz z e\vcntualnymi odsetkami lub grzy",nami, w szczegolnosci

uzyskal przewidzianc prawem z\volnienic, odroczcnie lub rozlozenie na raty zaleglych

platnosci lub wstrzymanic w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, w celu

potwierdzenia braku podstaw \\)'kluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp,

111.5)WYKAZ OSWIADCZEN LUll IlOKUMENTOW SKLADANYCIII'RZEZ

WYKONA WCF; W I'OSTF,I'OWAMU NA WEZWANIE ZAl\IAWIA.JACEGO W

CEI.U I'OTWIEIUlZENIA OKOLlCZNOSCI, 0 KTORYCII MOW A WART. 25 UST.

I I'KT lUST AWY I'ZI'

11I.5.1) W ZAKRESIE SI'ELI'iIANIA WARUI'iKOW UIlZIALU W

I'OSTF;I'OWAI'iIU:

W celu potwierdzcnia spclniania przez Wykonawc~ warunk6w udzialu w post~powaniu

https:/lhzp.lizp.goy.pIIZp400I'odgladOpublikowancgo .aspx?i d~4 57884 b4-e2t7 -4 2c f-... 2020-02-13
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dotycU}cych zdolnosci tcchnicznej lub zawodowej: I. Wykaz robot budowlanych

wykonanyeh nie wczesnicj nil: w okresie ostatnich pi~ciu lat przed uplywem tcnninu

skladania ofert, a jctcli okrcs prowadzcnia dzialalnosci jest krotszy - \\1 tym okresie, w

zakresie niezhtrdnym do Vv)'kazaniaspclniania warunku zdolnosci tcchniczncj lub

zawodowej okrcslonego w Roz. V, pkt 1.2.3.1. SIWZ, \vraz z podaniem ich rodzaju.

wartosci, daty. miejsca wykonania i podmiotow. na rzecz ktorych roboty te zostaly

wykonane. z 7.a!<}czeniemdowodow okrcslaj<}eych ezy te roboty budowlane zostaly

v.ykonanc nalezyeie. w szczeg6lnosci informaeji 0 tym ezy rohot)' zostaly \'v)'konane

zgodnie z przepisami Prawa budowlancgo i prawidlowo ukonezone, wg wzoru

stanowiqccgo zal. nr 7 do SIWZ. Dowodami 0 ktorych mowa pow)'zej sq: a) rcfercnejc, b)

inne dokumenty ••••.)'sta\vione przez podmiot, na rzeez ktorego roboty budowlane byl)'

wykon)'wane, a jezeli z uzasadnionej przyezyny 0 obiekt)'\mym charakterLe Wykonav.;ca

nie jest \II stanie uzyskac tych dokumcntow - iune dokumenty. 'J".' takim przypadku

Wykonawca musi wykazac Zamawiajqcemu, ze nie byllnie jest w stanie \\TW. dokumentow

uzyskac, wraz z podanicm obicktyv.nej przyczyny. 2. Wykaz os6b skierowanych przez

Wykonawc~ do realizacji zamowicnia publicznego, na potwierdzenie spclnienia warunku

okrcSlonego w Roz. V, pkt 1.2.3.2., wraz z informacjami na lemat kwalilikacji

zawodO\\'ych, upra\\nien. a taki:e zakrcsu \\)'konywanych czynnosci oraz informacj<}0

podstawie dysponowania tymi osobami, \\lg wzoru stanowi<}cegozal<}c7J1ikor 8 do SIWZ.

111.5.2)W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKC.II:

11I.6) WYKAZ OSWIAllCZEN LVB IJOKV~IENTOW SKLAIJANYCH PRZEZ

WYKONA WCI-; W POSTF;POWANIV NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELV POTWIERDZENIA OKOLlCZNOSCI. 0 KTORYCH MOW A WART. 25 VST.

1 PKT 2 VSTAWY PZP

11I.7) INNE IlOKVMENTY NIE WnllENIONE W pkt 111.3)-111.6)

I. Ofcrta '''Taz z zah}cznikami. 2. W przypadku gdy wykonawclf reprezentuje pclnomocnik.

do oferty nalezy za1'lczye pclnomocnictwo okrcSlajqcc zakrcs umocowania pclnomocnika.

Pelnomocnictwo powinno bye zlotonc w formic ofyginalu lub kopii poswiadczonej 7.3

zgodnosc z oryginalem notarialnie (Iub przez mocodawctr). 3. Oswiadczcnie 0

przynalcZnosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, zlotonc w terminie

3 dni od daty zamicszczenia na stronie intemctowej informacji Z otwareie ofert.

https:/lbzp.uzp.gov. pIlZP400PodgladOpublikuwaneg().aspx?id~457884b4-e2t7 -42c[- ... 2020-02-13
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SEKC./A IV: PROCEDURA

IV.I) OI'IS

IV.I. 1) Tryh udziclcnia zamowicnia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawhlj~cy i:~dll wnicsicnia wadium:

Tak

Infonnacja na tcmat \••..adium

Wykonawca przyst<;puj'lcy do niniejszego postc;powania zobowiqzany jest do wniesienia

wadium - przed uplywcm tcnninu skladania ofert: I, I. Cz~sc or 1 - w wysokosci 2 000,00 zl

(slownic: dwa tysiqcc 7Jotych). 1,2, CZ/fSCnr 2 - w wysokosci 2 500,00 zt (SIO\\l1ic:dwa

tysi'lcC pi~csct zlotych),

IV. 1.3) PrLcwidujc si~ udziclenic zaliczck na poczet wykonania zamowicnia:

Nie

Nalczy podae informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.tA) \Vymaga si~ zloicnia ofcrt w postaci katalogow clcktroniczn}'ch lub dol~czcnia do

oferl katalog6w clcktroniczD)'ch:

Nie

Dopuszcza sil; zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol'lczenia do ofert

katalog6welektronicznych:

Nie

Infonnacje dodatkowe:

IV.1.5.) \Vyma~a si~ zloi:enia ofcrt)' wariantowcj:

Nie

Dopuszcza silYzlozenie oferty warianto\vej

Nie

Zlozcnie oferty \variantowcj dopuszcza si~ tylko z jednoczesnym zlozcniem oferty

zasadniczcj:

Nic
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IV.J.6) Jlrzcwidywana liczha wykonawcow, ktorz,}":lostanl} zaproszcni do udzialu w

postl[powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z og/oszeniem, dialog konkllrencyjny, parlnerslwo

innov.'ucyjne)

Liczba \vykona\vc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba \\o'ykona\\'cow

Kryteria selckcji wykonawcow:

IV. 1.7) Informacjc na temat umow)' ramowej lub dynamiczncgo systemu zakupow:

Umowa ramowa bt;dzic zawarta:

ezy przewiduje si~ ograniczcnie liczby uczestnikow umow)' ramowej:

Przcwidziana maksymalna liczba uczcstnikow umo\\-)' ramowej:

Informacje dodatkowc:

Zamowicnie obejmujc ustanowicnie dynamicznego systemu zakupow:

Nie

Adrcs strony internetowej, na ktorej b~d'l zamieszczonc dodatkowc inforrnacjc dotyczqce

dynamiczncgo systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umo,"",)'ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza sit; zlozcnie ofert

w formie katalogow clektronicznych:

Nie

Przewiduje si.ypobranie zc zlozonych katalogow elcktronic7J1ych informacji potrzebnych do

sporllldzenia ofeet w ramach umow)' ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

Nie
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1\'.1.8) Aukcja elektronic:tna

Pncwidziane jest przeprowadzenie aukcji eleklroniclnej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nic

Nalezy podae adres slrony intcmelowej, fia ktorej aukcja bf;dzie prowadzona:

Nalez)' wskalac elemcnl)', ktorych warlosci bfd~ przedmiolcm aukcji elektroniczncj:

Ilrzcwiduje sift ograniczcnia co do prl.cdstawionych wartosci, wJnikaj~cc 7.opisu

prLcdmiolu zamowienia:

Nalezy podae, ktore informacje zostan'l udost~pnione wykonawcom w lrakcic aukcji

elektronicznej orazjaki b~dzie termin ich udost~pnicnia:

Informacjc dOlycn}ce przcbiegu aukcji e1eklronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b post~powania w toku aukcji e1eklronicznej i jakie b~d<twarunki,

na jakich wykonawcy b~d<tmogli licylowae (minimalne wysoko:ki post'lpien):

Informacje dotycll}ce \\)'korL)'stywanego sprz~tu e1ektronicznego, rozwi'lzati i specyfikacji

technicznych w zakrcsie pol<tczeti:

Wymagania dOlycn}ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczncj:

Informacje 0 liczbie etapow aukcji elektronicznej i c7..asicich trwania:

Czas trwania:

ezy \\)'konawcy, ktorzy nie zlozyli no\\)'ch post'lpicn, zostan<tzakwalifikowani do

nasllYpnegoetapu:

Warunki zamkni~cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Krylcria occnr oferl:

1\'.2.2) Kl),teria

Kryteria Znaczcnie

cena 60.00

lermin realizacji 20,00
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lokrCSgwarancji 120,00

IV.2.3) Zastosowanie proccdulJ', 0 ktorcj mowa wart. 2-1aa ust. I ustaw}' Pzp (przctarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Nc~ocjacjc z ogloszcnicm, dialo~ konkurencyjny, partnerstwo innO\\'ac)jne

IV.3.1) Informacjc na temat negocjacji z o~loszcniem

Minimalne wymagania, ktore musZ<}spdniae wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezcnic prawa do udzielenia zamowienia na podsta\vie ofert wstlfpnych

bez przeprowadzenia negocjacji

Prl:ewidziany jcst podzial negocjacji na etapy w eelu ograniczcnia liezby ofert:

Nalezy podae informacje na temat etapo ••••.negoejacji (w tym liczb~ ctapOw):

Infonnacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na lemat dialogu konkurcnc)'inego

Opis potrzeb i wymagaft zamawiaj'leego lub infonnacja 0 sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja 0 \\')'sokosci nagrod dla wykonaweow. ktorzy pUdC7.3Sdialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi<lZ3niastanowiqce podstawy do skladania ofert, jezcli zama\viaj'lcy

przewiduje nagrody:

Wstlfpny harmonogram postypowania:

Podzial dialogu na etapy \••..celu ograniezcnia liczby roz\ ••..i'l7.an:

Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

Inforrnaeje dodatkO\••..e:
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IV.3.3) Informaeje na temat partnerstwa innowaeyjncgo

Elementy opisu przedmiotu zamowienia deJiniujqce minimalne \\)'magania, ktorym muszq.

odpowiadac wszystkie ofeny:

Podzial negoejacji na etapy w celu ograniczeniu liczby of en podlcgajqcych ncgocjacjom

poprzez zastosowanic kryteriow oceny of en wskazanych w specylikacji istotnych warunkov •.'

zamowienia:

Informacje dodatkowc:

IV.4) Lieytaeja clcktroniezna

Adrcs strony intemetowej, na ktorej b<;dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony inlemetowej, na ktorcj jest dost<;pny opis przcdmiotu zamowienia w licytacji

elektroniczncj:

Wymagania dotyczqcc rejestracji i identyfikacji wykonawcow w Iicytacji elektronicznej, w tym

wymagania technic7J1C urzqdzcn informatycznych:

Sposob post<;powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okres.lenie minimalnych

")'sokosci Postllpien:

Informacje 0 liczbie etapo\\' licytacji e1ektronicznej i czasie ich trwania:

Czas tnvania:

Wykonawcy, ktorzy nic zlozyli no\\)'ch postqpien, zostanq zakwalitikowani do nastltpnego

elapu:

Termin skladania wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin ohvarcia Iicytacji elektronicznej:

Tcnnin iwarunki 7..amkni<;cia licytacji e1ektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktorc zostanq wprowadzone do trcsci zawieranej umow)' w

sprawic zamowienia publicznego, albo ogolne \\!arunki umow)', albo wzor umow)':

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umo\\)':
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Infonnacje dodatkowe:

IV.5) ZMIAj\"A UMOWV

PrLCwiduje sift istotne zmiany postanowien zawartej umow)' w stosunku do trcsci ofcrt)",

na podstawic ktorcj dokonano wyborn w)'konawc)': Tak

Nalczy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki \••..prowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany umO'vy nie mog'l naruszac postanowien art. 144 upzp. 2. Zmiana

postanowien umOVlYmoze nasl4pic w przypadku: 1) v.yst'lpienia obiektywnych zrnian

ocenianych, jako korzystne dla Zamawiaj"cego lub innych zmian. ktorych nie moina bylo

przcwidzicc na ctapie podpisania umo\\')', nie powoduj"cych po stronie Zamawiaj"cego

zwi~kszenia koszto\'i realizacji przedmiotu umov..)', 2) koniccznosci wprowadzenia zmian \••..

umowie \\)'nikaj"cych ze zmian bczwzgl~dnie ohowi,!zuj'lcych przcpisow prawa, w oparciu 0

ktore realizowanajest umowa, 3) przekroczenia zakrcSlonych przez prav.."otenninow \\)'dania

przez organ}' administracji decyzji, zczwolcn niezb~dnych do terminowego wywiqzania si~

Wykonawcy z umowy, po udowodnieniu przez Wykonawc~, ponad wszelk<}w"tpliwosc, i.e

zaniedbanie w dotrzymaniu terminu nic Iczalo po jego stronie lub nie bylo \\)'nikiem jego

bt~du lub zaniechania, 4) przerwania pracy przez wlasciwe organy administracji

r74dowej/samorz<}dowej lub prawomocnym orzeczeniem s<}duz przyczyn nie le74cych po

stronic Wykonawcy, 3, Wszelkie zrniany iuzupelnienia Vmow)' \\)'magajq pod rygorem

niewaznosci formy pisemnej,

IV.6) INFOR~IACJE AD:\IINISTRACY.INF:

IV.6.1) Sposob udostftpniania informacji 0 charaktcilc poufn}'m (jeteJi dotyczy):

Srodki slui'lcC ochronic informacji 0 charaklerze poufnym

1\'.6.2) Termin skladania ofert lub \'miosk6w 0 dOpuszclcnie do udzialu w Postl;powaniu:

Data: 2020-03-03, godzina: 10:00.

Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl~du na piln,! potrzeb, udziclcnia zarnowienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ncgocjacje Z ogloszeniem):

Wskazac powod)':
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Jlfzyk lub jlfZ)'ki, w jakich mog~ bye sporzqdzane ofcrty lub v..nioski 0 dopuszczenie do udzialu

w Postlfpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwhlzania ofcrt~: do: okrcs w dniach: 30 (od ostateczncgo terminu skJadania

ofert)

IV.6.4) Przewidujc sif uniewainienie PostfPowania 0 udzielenic zamowienia, w

(Jrzypadku nieprJ:)'znania srodk6w, ktore mialy b}'c prJ:eznaczone na sfinansowanic

calosci lub cZlfscizamowienia: Nie

IV.6.5) Informacjc dodatkowe:

ZAL!\CZNI K I • INFORMAC.JE [)OTYCZ!\CE OFERT CZESCIOWYCH

CZfsC nr: 1 Nazwa: Remont schodow zewn<;trznych.

1) Krotki opis przedmiotu zamon'ienia (~~'ielkoii:,zakres. rodzaj i ilo.~i:dostaw, uslug tub robot

budowlanych lub okrdlenie zapotrzebowania i wymagQ11)a w prLypadku partncrstwa

innowaC}'jncgo -okreslenic zapotrzehowania na innowac)'jny produkt, uslu~1f lub robot),

budowlanc:Przedmiotem zamo\\lienia jest \••..ykonanie robot budowlanych zwi<p'..anychz

remontcm okladzin schod6w Ze\••..nlftrznych w budynku Inspektoratu ZUS w Jeleniej G6rze przy

ul. Sygietyilskiego 10. SzczcgoJO\\')' zakres prac przewidzianych do \\o'ykonaniaokrcslajq:

przedmiar robot oraz STWIOR,

2) Wspolny Siownik Zamowicri(CrV): 45110000-1, 45262512-3, 45223100-7, 45233260-9

3) \Vartosc cZfsci zam6wienia(jcieli zaman'iajllCl podaje informacje 0 wartosci

zamowicnia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

4) Czas tn\:ania luh fermin wykonania:

okrcs w miesi'lcach:

okrcs w dniach:
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data rozpoc~cia:

data zakonczenia: 2020-11-30

5) Kf)'teria oeeoy arerl:

Kl),terium Znaczenie

cena 60,00

lennin realizacji 20,00

okrcs gwarancji 20,00

6) I1WORl\IACJE IlOIlATKOWE:

CZ'tSCDr: 2 !"'azwa: Przebudowa podjazdu dla niepelnosprawnych.

1) Krotki opis przcdmiotu zamowienia (wie/ko.ft, zakres. rodzaj i ilosc dosIaw, uslUKlub rob6r

budowlanych /ub okrdlenie zapofrzebowania iwymugwi) a w prz}'padku partnerst",a

innowacyjne~() -okrdlenie zapotrLcbowania oa innowacyjny produkt, uslug't lob roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest wykonanie robot budowlanych zwi')zanych z

przebudow'l podjazdu eelem dostosowania do potrzcb os6b nicpdnospra\mych ''''Taz Z v''Ymianq

halustrad stalowych w budynku Inspektoratu ZUS \\' Jeleniej G6eze pezy ul. Sygietynskiego 10.

Szczeg6tow)' zakres prac przewidzianych do \\)'konania okrcSlajtr Projckt BudO\vlany, Przedmiar

rob6t oraz STWIOR.

2) W'polny Siownik Zamowicli(CrV): 45110000-1,45223000-6,45223100-7, 45233260-9

3) \Vartosc cz'tsci zamowieniaUezeli zamawiajl.}cy podaje informacje 0 wartosci

zamowicnia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

4) Czas tnl"ania luh termin w"konania:

okrcs \\1 micsi<}cach:

okres w dniach:

data rozpoczl!cia:
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data 7..akonczenia: 2020-11-30

5) Krytcria oceny ofert:

Kl),terium Znaczenic

cena 60,00

lennin realizacji 20,00

okres gwarancji 20,00

6) INFOR:\IACIE nOllA TKOWE:
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