Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.mopr.siedlce.pl
Ogłoszenie nr 358150 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.
Siedlce: Przebudowa i remont pomieszczeń segmentu żywieniowego oraz rozbiórka
piwnicy w budynku przy ul. O. Langego 6 w Siedlcach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy
niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo
ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe
prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, krajowy numer
identyfikacyjny 517282300000, ul. ul. Sienkiewicza 32, 08110 Siedlce, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 63 257 04, 63 233 25, e-mail
sekretariat@mopr.siedlce.pl, faks 025 63 257 04, 63 233 25 w.55.
Adres strony internetowej (URL): www.mopr.siedlce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
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.mopr.siedlce.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.mopr.siedlce.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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Dostarczenie pisemnej oferty w do kancelarii MOPR (pok. nr 19)
Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Henryka Sirenkiewicza 32, 08-110 Siedlce

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: Przebudowa i remont
pomieszczeń segmentu żywieniowego oraz rozbiórka piwnicy w budynku przy ul. O.
Langego 6 w Siedlcach.
Numer referencyjny: OA/272/PN/3/46/16
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
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 wykonanie roboty budowlanej obejmującej przebudowę, ze zmianą sposobu
użytkowania, budynku segmentu żywieniowego oraz rozbiórkę piwnicy
zlokalizowanej przy ul. O. Langego 6 w Siedlcach. 2. Zamawiający, stosownie do
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby 20 pracowników fizycznych wykonujących
roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia w okresie realizacji
umowy było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na wezwanie
Zamawiającego złożył oświadczenie, zawierające liczbę osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę przez siebie oraz swoich podwykonawców. Oświadczenie
musi zawierać imię i nazwisko pracownika oraz wykonywane przez niego czynności.
Rodzaje czynności, wykonywanych przez pracowników Zamawiający określa
poprzez odniesienie do przedmiaru robót. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze,
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę, zawartych
przez Wykonawcę z pracownikami wskazanymi w oświadczeniu. Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie
przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu lub kopii umów zawartych przez
Wykonawcę z pracownikami będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę.
Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia wymaganej liczby pracowników
wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego nie dopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy). za każdego brakującego pracownika. 3. Ogólny zakres
zamówienia: 1) Roboty rozbiórkowe: a) rozbiórka piwnicy:  demontaż istniejących
instalacji (gazowej, centralnego ogrzewania,  rozbiórka dachu piwnicy (pokrycie
dachu z papy, płyty dachowe żelbetonowe, stopy żelbetonowe) ,  rozbiórka murów
schodów i posadzek,  zasypanie piwnicy,  wywóz gruzu. b) demontaż istniejącej
stolarki okiennej i drzwiowej. c) demontaż wentylacji mechanicznej, d) rozbiórka
ścian i skucie okładzin ściennych i posadzek, e) rozbiórka rynien, rur spustowych
murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. nie nadających się do dalszego
użytku, f) odbicie tynków zewnętrznych na ścianach i filarach, 2) Remont
stropodachu: a) drobne naprawy pokrycia, b) pokrycie dachu jedną warstwą papy
termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho
papy perforowanej, c) wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej, d) montaż
kominków wentylacyjnych, e) budowa wieloprzewodowych kominów
wolnostojących z cegieł, f) obsadzenie kratek wentylacyjnych, g) tynki na kominach
zewnętrznych, h) montaż rynien i rur spustowych wykonanych z blachy
ocynkowanej, i) wykonanie jednowarstwowej izolacji z płyt styropapa. 3) Wymiana
stolarki okiennej a) montaż okien jednodzielnych, b) montaż okien dwudzielnych, c)
montaż okien aluminiowych. 4) Wykonanie elewacji budynku obejmujące między
innymi: a) docieplenie ścian fundamentów i wykonanie izolacji pionowej z folii
kubełkowej, b) ocieplenie ścian budynku, c) wykonanie cienkowarstwowej wyprawy
z tynku silikonowego, d) wykonanie podokienników z blachy ocynkowanej. 5)
Roboty wykończeniowe a) wykonanie ścianek działowych, b) wykonanie tynków
wewnętrznych, c) wykonanie gładzi gipsowych, d) obsadzanie podokienników, e)
dwukrotne malowanie wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową, f) ułożenie
glazury, g) wykonanie podłoży i posadzek  wykonanie izolacji i warstw
wyrównawczych,  wykonanie posadzki z cokolikiem z tworzyw sztucznych
rulonowych typu tarket,  ułożenie terrakoty,  ułożenie płytek gresowych. h)
montaż stolarki drzwiowej  drzwi wewnętrzne płytowe,  drzwi zewnętrzne i
wewnętrzne aluminiowe, jedno i dwuskrzydłowe z samozamykaczem. 6) Roboty
sanitarne  demontaż istniejących instalacji,  demontaż grzejników żeliwnych i
stalowych,  instalacji wod. – kan.,  instalacja c.o. (grzejniki z odzysku), 
przyłącze kanalizacji sanitarnej, 7) Roboty elektryczne  demontaż istniejących
instalacji,  instalacja logiczna,  instalacja SWIN,  instalacja elektryczna. 4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zakres robót przedstawiono
dokumentacji projektowej:  Projekt budowlany stanowiący Załącznik nr 1 do
SIWZ Rozbiórka piwnicy. Przebudowa budynku segmentu żywieniowego przy ZSP
nr 2 . Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na pomieszczenia
biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Branża: architektura, sanitarna,
elektryczna, c.o.  Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót Załącznik nr 2
do SIWZ Rozbiórka piwnicy. Przebudowa budynku segmentu żywieniowego przy
ZSP nr 2 . Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na
pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Branża: architektura,
sanitarna, elektryczna, c.o. 5. Przed sporządzeniem i złożeniem oferty wskazane jest
dokonanie wizji w terenie. 6. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający wskazał w
przedmiocie zamówienia konkretną normę, aprobatę, specyfikację techniczną i
techniczne sposoby odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne wskazanym. W
przypadku, gdy Wykonawca uwzględni w ofercie rozwiązania równoważne,
zobowiązany jest wykazać że roboty budowlane wykonane z zastosowaniem takich
rozwiązań spełniają wymagania Zamawiającego 7. Dokumentem pomocniczym do
sporządzenia oferty są przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. 8. W
ramach realizacji roboty budowlanej Wykonawca jest zobowiązany do: 1)
prowadzenia robót budowlanych zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu na
budowę nr 274/2016 z dnia 25.10.2016 roku stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ
oraz projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych, 2) przestrzegania warunków bezpieczeństwa określonych w projekcie
budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3)
zapewnienia materiałów, o parametrach technicznych porównywalnych - nie
gorszych niż wskazane w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) zaplanowania wykonywania robót
budowlanych, po uprzednim zabezpieczeniu materiałów, urządzeń, pracowników i
innych elementów, w terminach umożliwiających planowaną realizację zadań, 5)
prowadzenia dokumentacji budowy - dziennika budowy i innych dokumentów
wymaganych przez inspektora nadzoru, 6) przeprowadzenia prób, pomiarów i badań
wymaganych odrębnymi przepisami oraz uzyskania protokółów ich wykonania, 7)
zamontowania tablicy informacyjnej budowy, 8) usunięcia (wywiezienia) materiałów
uzyskanych z rozbiórki oraz odpadów powstałych podczas wykonywania robót, 9)
wykonywania robót ingerujących w budynek główny w sposób jak najmniej
uciążliwy dla użytkowników – (pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR
oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej),
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45111300-1, 45310000-3, 45312200-9, 45330000-9,
45400000-1, 45410000-4, 45421100-5, 45431000-7, 45432100-5, 45442100-8,
45443000-4
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
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:
Okres w miesiącach: 6

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: Wykonawca spełni warunek jeżeli figuruje w odpowiednim
rejestrze zawodowym lub handlowym.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 600 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  posiada
doświadczenie zawodowe, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zrealizował co najmniej trzy roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 500
000,00 zł brutto, obejmujące budynek użyteczności publicznej  dysponuje osobą,
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osobą
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania
zamówienia, tj.: osobą, mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą
doświadczenie jako kierownik budowy w realizacji co najmniej trzech robót
budowlanych o wartości minimum 500 000,00 zł brutto; Osoba pełniąca wskazaną
powyżej funkcję musi posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego
stanowiska i w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na
podstawie przepisów ustawy Pb lub równoważne do nich (w szczególności wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom
innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznane w Polsce).
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:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:
Należy złożyć: 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
5 pkt. 1 ustawy Pzp. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez podmioty
zagraniczne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6
ppkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości. Ww. dokument lub dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa, 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. Wymagania dotyczące dokumentów składanych
przez podmioty, na których zdolnościach Wykonawca polega: Zamawiający żąda od
Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22 a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt. 1 niniejszego rozdziału.
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:
Należy złożyć:a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu. b) wykazu 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, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 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
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; c) wykazu osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
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)
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 zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie:
piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może
być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza
należy wnieść przelewem na konto w Banku ING Bank Śląski S.A. oddział w
Siedlcach nr rachunku 32 1050 1953 1000 0024 2547 4216 z dopiskiem na
przelewie: „Wadium w postępowaniu - Przebudowa i remont pomieszczeń segmentu
żywieniowego oraz rozbiórka piwnicy w budynku przy ul. O. Langego 6 w
Siedlcach.”. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania
środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w
rozdz. X pkt 2 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4.

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej –
kopia dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium została załączona
do oferty, natomiast oryginał należy złożyć w oddzielnej kopercie w Kancelarii
MOPR przed upływem terminu składania ofert; 2) innej niż pieniądz – kopię
dokumentu złożono w ofercie, natomiast oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie
w Kancelarii MOPR przed upływem terminu składania ofert. 5. Gwarancje
ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako
zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres
związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania). 6. Z
treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie
wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
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:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena oferty
80
10
2) okres gwarancji jakości
3) termin wykonania robót budowlanych 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
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: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
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 dopuszcza możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę w zakresie: 1)
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy
i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w
szczególności gdy jest spowodowana: a) opóźnieniem w przekazaniu placu budowy,
b) opóźnieniem w przekazaniu dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych dokumentach
wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany), c)
zmiany przez Zamawiającego terminu dokonania odbiorów przewidzianych w
umowie, d) zawieszenia robót przez Zamawiającego, e) szczególnie niesprzyjających
warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, f) siły wyższej, klęski
żywiołowej, g) zlecenia zamówień dodatkowych o czas niezbędny na ich wykonanie.
2) zmiany osób kierujących robotami przewidzianych do realizacji zamówienia przez
Strony z przyczyn od nich niezależnych, w przypadku nie wywiązywania się
wskazanych osób z obowiązków wynikających z umowy oraz nieprzewidzianych
zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy
pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w ofercie, 3) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku VAT), 4) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: a) uzasadnionych
zmian w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c)
zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający
przewidział do wykonania robót, d) wad dokumentacji projektowej, e) zmiany
przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 5)
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany.
Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w § 6 ust. 1 umowy. 6) Jeżeli
zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt

zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności
lub nie zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i
niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiającego. 2. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne, tzn. inne, niż
wskazane w art.144 ust 1e Ustawy Pzp, np. zmiany o charakterze administracyjno –
organizacyjnym umowy tj. zmiana nr konta bankowego, zmiany dotyczące nazwy,
siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania
umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3. Zmiana umowy
nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny
zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ
na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin
zakończenia umowy i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem)
przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą
m.in. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy.
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: 19/12/2016, godzina: 9:00,
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
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: nie
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 nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

