
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: Wykonanie instalacji systemu automatycznego

wykrywania sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji

dozorowej CCTV na terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na potrzeby Muzeum

Pomorza Środkowego w Słupsku – etap I budowa kanalizacji kablowej oraz układanie kabli w

kanalizacji + zapasy w studniach do wprowadzenia

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: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 605578-N-2018 z dnia 2018-08-17 r.
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postępowania: nie dotyczy

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:

Podmiot

nie dotyczy

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:

nie

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny

27780700000, ul. ul. Dominikańska 42499 , 76200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059

8424081/82 w. 320, 8463020, e-mail muzeum@muzeum.slupsk.pl, faks 598 426 518.

Adres strony internetowej (URL): http://muzeum.slupsk.pl/BIP/

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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samorządowa Jednostka Kultury

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
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zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)

Nie

tak http://muzeum.slupsk.pl/BIP/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

tak http://muzeum.slupsk.pl/BIP/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

18.14. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach: 3.11. Zewnętrzna koperta powinna

być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 76-200
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Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony: budowę

instalacji systemu automatycznego wykrywania sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania

i napadu oraz systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w

Klukach na potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – etap I budowa kanalizacji

kablowej oraz układanie kabli w kanalizacji + zapasy w studniach do wprowadzenia: z dopiskiem

„Nie otwierać do dnia 03.09.2018 r. do godz. 11:30 ”.

Adres:

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9

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)

nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji systemu

automatycznego wykrywania sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz

systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na

potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – etap I budowa kanalizacji kablowej oraz

układanie kabli w kanalizacji + zapasy w studniach do wprowadzenia

Numer referencyjny: nie dotyczy

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:
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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: budowa kanalizacji kablowej: a) budowa kanalizacji kablowej z rur PCW d:110/7 mm -

750,00 m, b) budowa studni kablowych, prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych – typ

studni SK-1 – 27,00 szt. c) uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych do studni kablowej, otwór

częściowo zajęty – 3 otwory/1 studnię - 27,00 szt.; d) wytyczenie geodezyjne kanalizacji kablowej w

terenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 1 kpl.; e) wprowadzenie kanalizacji kablowej z

rur PCW d:75/3 mm do budynków – liczba otworów wprowadzonych do budynku 1, podłoże z cegły –

20 szt. 3.1.2.układanie kabli w kanalizacji + zapasy kabli w studniach do wprowadzenia: a) wciąganie

kabla XzKAXwekw 2x2x0,8 mm2 do kanalizacji kablowej ręczne – 1.694,00 m; b) wciąganie kabla

XzTKMXpw 2x2x0,8 mm2 do kanalizacji kablowej ręczne – 990,00 m; c) wciąganie kabla

XzTKMXpw 6x2x0,8 mm2 do kanalizacji kablowej ręczne – 984,00 m; d) wciąganie kabla YKY-750V

2x2,5 mm2 do kanalizacji kablowej ręczne – 163,00 m;

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45230000-8

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 75

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-11-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2018-11-30

75

75

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 8.2.3. warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej –

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: 8.2.3.1. wykonał w okresie ostatnich 5
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lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie,

co najmniej jedną robotą budowlaną obejmującą budowę, przebudowę lub remont obiektów

budowalnych w zakresie kanalizacji kablowej , o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto

łącznie 8.2.3.2. wykaże, że celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobą, która

będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się minimum 2-letnim doświadczeniem w

kierowaniu robotami budowlanymi branży elektrycznej;

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) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak
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Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

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

16.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4

000,00 (słownie: cztery tysiące złotych), 16.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku

następujących formach: 16.2.1. pieniądzu; 16.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; 16.2.3. gwarancjach bankowych; 16.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 16.2.5.

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie

pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS w Ustce nr konta:
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15 9315 0004 0050 2445 2000 0010 z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony: etap I

budowa kanalizacji kablowej oraz układanie kabli w kanalizacji + zapasy w studniach do

wprowadzenia” 16.3. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.

16.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy

oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału

łącznie z ofertą w osobnej kopercie. 16.5. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę

wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające

do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony

gwaranta/poręczyciela. 16.6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy

czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał

za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

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:

Tak

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
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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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4fc6f0a...
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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 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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4fc6f0a...
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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:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

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:

24.5. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych

zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 24.5.1. terminu realizacji umowy na skutek:

a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony

prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, - o termin licząc od

dnia wniesienia środka ochrony prawnej do dnia prawomocnego rozstrzygnięcia w zakresie

wniesionego środka, b) konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót lub usług

dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4fc6f0a...
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robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego,

wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót,

koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia

losowego, c) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, d) zawieszenia robót

przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w

chwili zawarcia umowy; – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym

zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania

umowy, 24.5.2. ceny, na skutek: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile

okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała, b) odstąpienia

Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można

było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót,

od realizacji których odstąpiono oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie

wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem

bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem

założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych

podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w

wyniku zdarzenia losowego – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia

świadczenia. Wartość robót zaniechanych i zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu

zamiennego w oparciu o ceny przyjęte z kosztorysu ofertowego a w przypadku braku takich cen w

oparciu o przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), a podstawą do określenia nakładów

rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w

przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Nakładów

rzeczowych (KNR); zmiana wynagrodzenia wg zasad powyżej nie dotyczy sytuacji określonych w art.

632 kodeksu cywilnego, chyba konieczność robót zamiennych wynika z wad istotnych projektu; – o ile

okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z

uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy, 24.5.3. osoby

pełniącej funkcję kierownika robót elektrycznych, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać

wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 8.2.3.2. SIWZ i uzyskać akceptację

Zamawiającego; 24.5.4. sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian

dokumentacji projektowej oraz realizacji robót lub prac dodatkowych lub zamiennych nie

wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem

bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem

założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych

podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w
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wyniku zdarzenia losowego – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia

świadczenia, zapis 24.5.2 lit. b siwz stosuje się odpowiednio. 24.5.5. zmiany podwykonawcy

wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 13.3. SIWZ.

24.6. W żadnym wypadku postanowień pkt. 24.5. nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze

stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy. 24.7.

Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz

wymaga zgody drugiej strony.

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: 2018-09-03, godzina: 11:00,

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

> Poloski

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:
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ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Wykonanie instalacji systemu automatycznego wykrywania sygnalizacji pożaru,

systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej CCTV na

terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na potrzeby Muzeum Pomorza

Środkowego w Słupsku – etap I budowa kanalizacji kablowej oraz układanie kabli w

kanalizacji + zapasy w studniach do wprowadzenia”.

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:.budowa

kanalizacji kablowej: a) budowa kanalizacji kablowej z rur PCW d:110/7 mm - 750,00 m, b) budowa

studni kablowych, prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych – typ studni SK-1 – 27,00 szt. c)

uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych do studni kablowej, otwór częściowo zajęty – 3 otwory/1

studnię - 27,00 szt.; d) wytyczenie geodezyjne kanalizacji kablowej w terenie i inwentaryzacja geodezyjna

powykonawcza - 1 kpl.; e) wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW d:75/3 mm do budynków –

liczba otworów wprowadzonych do budynku 1, podłoże z cegły – 20 szt. 3.1.2.układanie kabli w

kanalizacji + zapasy kabli w studniach do wprowadzenia: a) wciąganie kabla XzKAXwekw 2x2x0,8 mm2

do kanalizacji kablowej ręczne – 1.694,00 m; b) wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 mm2 do

kanalizacji kablowej ręczne – 990,00 m; c) wciąganie kabla XzTKMXpw 6x2x0,8 mm2 do kanalizacji

kablowej ręczne – 984,00 m; d) wciąganie kabla YKY-750V 2x2,5 mm2 do kanalizacji kablowej ręczne –

163,00 m;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45230000-8

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 75

data rozpoczęcia:
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data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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