Ogłoszenie nr 536134-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze: Remont elewacji i dachu budynku Prokuratury
Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 31 w Lubaniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

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
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-12-54155, Regon 000569504, zamowienia@jgora.po.gov.pl
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-1119-612, Regon 000641756, przetargi@jelenia-gora.so.gov.pl

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: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, krajowy numer
identyfikacyjny 56950400000000, ul. ul. Muzealna 9 , 58-500 Jelenia Góra, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 6428400, 6428414, e-mail
l.ladomirski@prokuratura.jgora.pl, faks 756 428 434.
Adres strony internetowej (URL): www.jgora.po.gov.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):
Prokuratura
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.jgora.po.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.jgora.po.gov.pl

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

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

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem
posłańca. W zaklejonej kopercie do siedziby Zamawiającego.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji i dachu budynku
Prokuratury Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 31 w Lubaniu
Numer referencyjny: PO VII WB 261.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji i dachu budynku Prokuratury
Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 31 w Lubaniu. Również Sąd Rejonowy w Lubaniu mieści
pod tym adresem. Przedmiotowy budynek jest wspólny dla obu tych instytucji. 2. Przedmiot
zamówienia obejmuje w szczególności: - remont dachu mansardowego wraz z montażem
nowego pokrycia dachowego – istniejące gonty bitumiczne połaci dolnej należy zachować jako
wstępne krycie pod projektowany łupek syntetyczny; - wymiana pokrycia dachowego połaci
górnej – papa asfaltowa; - przemurowanie kominów od poziomu dachu z wykorzystaniem
cegły klinkierowej; - wykonanie nowego świetlika dachowego nad klatką schodową – na wzór
istniejącego z zastosowaniem systemowych rozwiązań dla dachów przeszklonych na bazie
aluminiowych fasad z zapewnieniem izolacyjności termicznej na poziomie Umax=1,1W/m2K;
- wymiana wyłazu dachowego w dachu płaskim; - remont dachów nad dobudówkami do
obiektu wraz z wymianą pokrycia z papy asfaltowej; - demontaż elementów instalacji tv
przemysłowej, oświetlenia zewnętrznego oraz alarmowej; - czyszczenie elewacji budynku; usunięcie istniejących powłok i nawarstwień na elementach betonowych elewacji; - naprawa i
uzupełnienie detali architektonicznych betonowych; - hydrofobizacja elementów betonowych,
a następnie ich malowanie; - naprawa i uzupełnienie detali architektonicznych z tynku; naprawa i wymiana wypraw tynkarskich wraz z ukryciem przewodów oświetlenia i telewizji
przemysłowej w tynku, w rurkach ochronnych; - przywrócenie brakujących podokienników
zewnętrznych; - malowanie elewacji; - ponowny montaż elementów instalacji tv przemysłowej,
oświetlenia zewnętrznego oraz alarmowej; - renowacja elementów metalowych – krat
okiennych; - wymiana przewodów instalacji odgromowej; - montaż i wymiana obróbek
blacharskich: podokienników zewnętrznych, gzymsów, opierzeń kominów oraz rynien i rur
spustowych instalacji odwodnienia dachu; - remont balkonów – wykonanie projektowanych

warstw izolacji przeciwwodnej, montaż okładziny podłogowej z płytek ceramicznych; montaż zabezpieczeń przed dostępem ptaków – kolce odstraszające na gzymsach i poziomych
krawędziach daszków facjat; - renowacja głównych drzwi wejściowych w elewacji frontowej
(północno-zachodniej). 3. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji
projektowej sporządzonej przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ „ATA” Soczyński Mirosław ,
59-800 Lubań, ul. Cmentarna 1 składającej się z projektu budowlanego z elementami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi i przedmiarem robót. - Roboty realizowane będą
na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę które
złożono do Starosty Lubańskiego w dniu 08.04.2019 r. - Roboty budowlane prowadzone będą
w czynnym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac w czasie i w
sposób nie kolidujący z pracą prokuratury i sądu. Roboty generujące znaczny hałas
prowadzone będą poza godzinami pracy. Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego
(codziennego) dokładnego, sprzątania po robotach budowlanych. - Zamawiający informuje, iż
po stronie Wykonawcy jest zapewnienie zaplecza budowlany oraz wywóz gruzu i innych
śmieci budowlanych (wynajem kontenera). 4. Opis przedmiotu zamówienia na powyższe
roboty budowlane stanowi dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: - Projekt
budowlany – Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz
elewacji budynku Prokuratury Rejonowej w Lubaniu, ul. Armii Krajowej 31 - Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót Pomocniczo Zamawiający załącza przedmiar robót - nie
stanowiący podstawy wyceny oferty Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45261000-4
45261212-3
45443000-4
45453000-7
45410000-4
45440000-3

45431100-8
45312311-0

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:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje polisą OC z
sumą gwarancyjną z tytułu ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co
najmniej 500.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże że: a) wykonał1) nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej
dwie roboty budowlane obejmujące prace odpowiadające specyfice zamówienia na
budynku2) o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3 każdy z budynków, 1) za wykonaną
robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez
Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończony; 2) Pod pojęciem „budynku” należy rozumieć
budynek skwalifikowany w Polskiej Kwalifikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 112 poz. 1316 ze zm.) do grupy: 113 (budynki zbiorowego zamieszkania); 121 (hotele i
budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (budynki biurowe), 126 (ogólnodostępne
obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki
medycznej oraz budynki kultury fizycznej); b) Dysponuje lub będzie dysponował osobą
skierowaną do realizacji zamówienia, wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika
budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą co najmniej 3
letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku; UWAGA! Przez uprawnienia
budowlane rozumie się uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane na
podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne
uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające
takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi

określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
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: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, obejmujących co najmniej osoby, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 3
lit. b SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SIWZ. Jeśli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
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)

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:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, sporządzoną według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, następujące aktualne na dzień składania ofert: 1)
oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1
ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 3) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym
złącznik nr 11 do SIWZ. Informacje zawarte w ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniana, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 3 lit. a
niniejszej SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych
należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 2) Wykaz osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, obejmujących co
najmniej osoby, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 3 lit. b SIWZ, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz
osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Jeśli wykazy,
oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w
tym zakresie. 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.
1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust. 10 -11.
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)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału postępowaniu zamieścili informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 niniejszej
SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1-2
niniejszej SIWZ.

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
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.291,00 zł: 2.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6
ustawy Pzp. 3. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, należy je wnieść na
konto Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze: 23 1010 1674 0034 6313 9120 0000 w
Banku NBP. Kwota wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert. W tytule wpłaty należy wpisać nr zamówienia tj. „wadium PO VII

WB 261.1.2019”. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych niż pieniężna formach
wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
oryginału dokumentu (gwarancji, poręczenia) w kopercie oznaczonej: „oryginał wniesienia
wadium” i tą zamkniętą kopertę załączyć do oferty. UWAGA: Niezłożenie oryginału
gwarancji/poręczenia skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.
7b ustawy Pzp. Dokument wadium nie podlega uzupełnieniu.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena brutto

60,00

okres gwarancji

28,00

wysokość kar umownych 12,00

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
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej
umowy: 1) zmiana osób wskazanych w umowie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne

zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 6 umowy; przedmiotowa
zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających minimalne
wymogi w zakresie uprawnień oraz doświadczenia określone w SIWZ; 2) zmiana osoby
wskazanych w umowie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub
inne przyczyny niezależne od Zamawiającego) upoważnionej przez Zamawiającego do
nadzorowania robót budowlanych w imieniu Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 1
umowy; 3) zmiana podwykonawców oraz części zamówienia wskazanej do wykonania przez
tych podwykonawców, określonych w § 8 ust. 1; zmiana ta wymaga uprzedniego uzyskania
przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego; 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 3 ust 1 w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 i 4, o czas
niezbędny do wykonania prac lub robót dodatkowych, 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 3 ust 1 w przypadku zaistnienia siły wyższej, przez którą rozumie
się okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz
którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. 2. Ponadto Zamawiający
dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w art.
144 ustawy Pzp. 3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana
jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2. Wniosek o
zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 4. Zmiana Umowy może nastąpić
wyłącznie w formie pisemnego aneksu 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: 2019-05-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
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

