
Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu: „Ochrona in situ nietoperzy na

terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie” poprzez rewitalizację

zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

„Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”, w

ramach osi Priorytetowej V Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Działanie 5.1 Ochrona

różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

2014 – 2020.

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

Ogłoszenie nr 566242-N-2017 z dnia 2017-08-09 r.
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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: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, krajowy numer

identyfikacyjny 53142196300000, ul. Pl. Wolności , 46100 Namysłów, woj. opolskie, państwo

Polska, tel. (077) 410 36 95, , e-mail zamowienia@namyslow.pl, , faks 774 103 922.

Adres strony internetowej (URL): www.namyslow.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: 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
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adresem (URL)

Tak

www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.namyslow.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:

w formie pisemnej

Adres:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji,

Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, pok. nr 210.

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

które nie są ogólnie dostępne
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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: „Ochrona in situ nietoperzy na terenie

zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie” poprzez rewitalizację zabytkowego parku

przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie.

Numer referencyjny: IZM.I.272.39.2017.MA

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

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

do:

wszystkich części

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

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

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: realizacja projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie

zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”, w ramach osi Priorytetowej V Ochrona

dziedzictwa kulturowego i kultury, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (Konkurs nr RPOP.05.01.00-

IZ.00-16-001/16), poprzez rewitalizację zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie. 2.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

projektem budowlanym rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie,

projektem rozbiórki budynku pralni, przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), decyzją nr AB.6740.325.303.2015 z dnia 17.11.2015 r.

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, decyzją nr

AB-7351-25/28/2010 z dnia 01.07.2010 r. udzielająca pozwolenia na rozbiórkę, pozwoleniem nr

741/N/2015 z dnia 26.10.2015 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, opracowanymi

dla potrzeb niniejszego zamówienia oraz, obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną,

zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3. Zamówienie składa się z 2 części: Część 1: Przebudowa

nawierzchni alejek, alei pieszo-jezdnych i placów parkowych wraz z system odprowadzania wód

opadowych, ogrodzenia zewnętrznego Parku oraz rozbiórki budynku i usunięcia zużytych naziemnych

elementów zagospodarowania terenu kolidujących z zabytkowym walorem Parku, a także wykonanie

prac związanych z zielenią i małą architekturą Parku. Część 2: Przebudowa systemu oświetlenia Parku,

usunięcia zużytych i kolidujących z zabytkowym walorem Parku naziemnych elementów

zagospodarowania terenu. 4. „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul.

Oleśnickiej 4 w Namysłowie” poprzez rewitalizację zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w

Namysłowie na działkach nr 833/1, 833/3, 833/4 obejmuje: Część 1: Przebudowę nawierzchni alejek,

alei pieszo-jezdnych i placów parkowych wraz z system odprowadzania wód opadowych, ogrodzenia

zewnętrznego Parku oraz rozbiórki budynku i usunięcia zużytych naziemnych elementów

zagospodarowania terenu kolidujących z zabytkowym walorem Parku, a także wykonanie prac

związanych z zielenią i małą architekturą Parku: 1) Roboty pomiarowe. 2) Roboty rozbiórkowe

istniejących alei, alejek, placów oraz budynku pralni. 3) Usunięcie drzew, pni, krzewów i pozostałej

kolidującej zieleni. 4) Usunięcie i przebudowa kolidujących instalacji (gazowej, elektrycznej, c.o.,

wod.-kan.). 5) Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie. 6)

Usunięcie zużytych naziemnych elementów zagospodarowania terenu. 7) Roboty ziemne -

korytowanie pod nawierzchnie z kostki kamiennej, przygotowanie gruntu do wykonania nasadzeń i

trawników. 8) Roboty związane z poszerzeniem bramy wjazdowej. 9) Wykonanie izolacji budynków.

10) Wykonanie stabilizacji gruntu. 11) Ustawienie kostki zewnętrznej na ławie fundamentowej z

oporem. 12) Wykonanie podbudowy z kruszywa. 13) Wykonanie warstwy podsypkowej. 14)

Wykonanie nawierzchni alejek, alei pieszo-jezdnych (w tym aleję główną stanowiącą drogę

pożarową), placów parkowych oraz miejsc postojowych z kostki kamiennej. Wykonanie placu przy

windzie (około 50 m2) z kostki ciętej bez nierówności. 15) Wykonanie odwodnienia. 16) Poszerzenie
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bramy wjazdowej przy zjeździe na teren Parku z drogi wojewódzkiej DW 451 (od ul. Oleśnickiej). 17)

Urządzenia i infrastrukturę techniczną do prawidłowego funkcjonowania szpitala znajdującego się na

terenie Parku, w tym wymiana hydrantów p.poż. 18) Wymiana płyty betonowej na płytę granitową

przy wejściu do budynku szpitala. 19) Oznakowanie pionowe i poziome alei pieszo-jezdnych, placów

parkowych z miejscami parkingowymi, urządzeń i infrastruktury technicznej. 20) Wykonanie

pielęgnacji drzew. 21) Wykonanie przesadzenia drzew i krzewów. 22) Wykonanie nowych nasadzeń.

23) Wykonanie trawników. 24) Elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki

na rowery. 25) Wykonanie robót towarzyszących. 26) Uporządkowanie terenu budowy wraz z

odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych. 27) Wykonanie projektu czasowej

organizacji ruchu zapewniającego ciągłość funkcjonowania szpitala. 28) Przygotowanie, spaletowanie

i przewiezienie na odległość do 5 km materiałów z rozbiórki nadających się do powtórnego użycia

(kostka, obrzeża). 29) Koordynacja działań z wykonawcą robót elektrycznych oraz wykonawcą robót

związanych z montażem piwnicy do hibernacji nietoperzy. 30) Wykonanie dokumentów

porealizacyjnych: a) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, b) geodezyjny operat powykonawczy, c) protokoły

sprawdzeń i badań, d) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie

zakończenia robót przez Zamawiającego. Część 2: Przebudowę systemu oświetlenia Parku, usunięcia

zużytych i kolidujących z zabytkowym walorem Parku naziemnych elementów zagospodarowania

terenu: 1) Budowę stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z powiązaniem sieciowym 15 kV i n/n

niezbędnym dla zasilania oświetlenia w rewitalizowanym zabytkowym parku. 2) Przebudowę

istniejących sieci kablowych na terenie szpitala w Namysłowie kolidujących z zabytkowym walorem

Parku oraz naziemnych elementów zagospodarowania terenu. 3) Budowę sieci kablowej sterowniczej

na zabytkowego parku w Namysłowie dla sterowania układów SZR i agregatu prądotwórczego. 4)

Przebudowę zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego. 5) Przebudowę układów pomiarowych i

układu SZR dla całości obiektu przy ulicy Oleśnickiej nr 4 w Namysłowie. 6) Budowę oświetlenia w

obrębie zabytkowego parku. 7) Wykonanie wyłącznika P.Poż dla budynku szpitala 8) Wykonanie

wszystkich powiązań sieci zewnętrznych z rozdzielnicami obiektowymi na terenie szpitala 9)

Demontaż przyłącze nr 1 (zasilanie ze stacji transformatorowej Namysłów Oleśnicka) o mocy

maksymalnej 90 kW. 10) Demontaż przyłącze nr 2 (zasilanie ze stacji Namysłów Oleśnicka) o mocy

maksymalnej 35 kW. 11) Demontaż przyłącze nr 3 (zasilanie ze stacji Namysłów Rzeźnia) o mocy

maksymalnej 75 kW. 12) Demontaż przyłącze nr 4 zasilania rezerwowego z Agregatu prądotwórczego

o mocy maksymalnej 100 kW. 13) Przeprowadzenie wszystkich uzgodnień branżowych z Tauron-

Dystrybucja S.A. związanych z demontażem istniejących przyłączy oraz wykonaniem nowego

zasilania. 14) Roboty pomiarowe. 15) Usunięcie zużytych naziemnych elementów zagospodarowania
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terenu. 16) Współpraca z wykonawcą robót drogowych i zieleni. 17) Wykonanie prób przełączenia

(sieć, agregat). 18) Wykonanie dokumentów porealizacyjnych: a) dokumentacji powykonawczej z

naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, b)

geodezyjny operat powykonawczy, c) protokoły pomiarów, sprawdzeń i badań. 5. Kody i nazwy

według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45112711-2 Roboty w zakresie

kształtowania parków. Dodatkowe kody CPV: 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne. 34928472-7

Oznakowanie. 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci. 39113600-3 Ławki. 39151100-6

Stojaki. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,

roboty ziemne. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu. 45111291-4 Roboty w zakresie

zagospodarowania terenu. 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania

gleby. 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 45112710-5 Roboty w zakresie

kształtowania terenów zielonych. 45113000-2 Roboty na placu budowy. 45223300-9 Roboty

budowlane w zakresie parkingów. 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

energetycznych. 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych. 45232210-7 Roboty

budowlane zakresie budowy linii napowietrznych. 45232221-7 Podstacje transformatorowe.

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. 45233140-2 Roboty drogowe. 45233161-5 Roboty

budowlane w zakresie ścieżek pieszych. 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania

chodników. 45233221-4 Malowanie nawierzchni. 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych. 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych.

45262510-9 Roboty kamieniarskie. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 45315700-5

Instalowanie stacji rozdzielczych. 45320000-6 Roboty izolacyjne. 45453100-8 Roboty renowacyjne.

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. 6. Wykonawca zobowiązany jest we

własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania

przedmiotu zamówienia. 7. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi

przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą

wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie

podpisania umowy. 8. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z

jej dodatkami, w tym również przedmiarem robót, dokumentacją techniczno-budowlaną, specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie

przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i

obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na

wykonanie robót. 9. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 3 lata. Oferta

Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna
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ze SIWZ. 10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach

opisanych w SIWZ i ofercie. 11. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba części: 2. Oferty

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: jednej lub

wszystkich części. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu

zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości

składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia

Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 15. Zamawiający zgodnie z art. 36b

ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części

przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o

podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą

pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 16.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia,

były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonujące czynności w zakresie

wykonywania robót budowlanych, na podstawie umów o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zmianami). Zamawiający zastrzega sobie prawo do

przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami. 17. Na

podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych,

które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający

nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego

wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy

przedłożył Zamawiającemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z

wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na

podstawie umowy o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń

Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał.

nr 2 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 2
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do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar

umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy. 18. W przypadku, gdy

Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w

formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie

wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału

podwykonawcy. 19. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na

podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet

wykonania zamówienia. 20. Miejsce realizacji zamówienia: zabytkowy park przy ul. Oleśnickiej 4 w

Namysłowie na działkach nr 833/1, 833/3, 833/4.

II.5) Główny kod CPV: 45112711-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

31523200-0

34928472-7

34928480-6

39113600-3

39151100-6

45100000-8

45111000-8

45111200-0

45111213-4

45111291-4

45111300-1

45112000-5

45111291-4

45112710-5

45113000-2

45223300-9

45231400-9

45232200-4
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45232210-7

45232221-7

45233120-6

45233140-2

45233161-5

45233222-1

45233221-4

45233290-8

45233292-2

45233293-9

45262510-9

45310000-3

45315700-5

45320000-6

45453100-8

71250000-5

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

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

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

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

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-09-15

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2018-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest

wpisany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii

Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Informacje dodatkowe Wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą

„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym

załącznik do formularza oferty.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej: część 1 - 2 100 000,00 zł;

część 2 - 600 000,00 złotych.

Informacje dodatkowe Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną

ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówienia. Ocena

spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o

informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli

wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: część 1: co

najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
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specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz co najmniej jedną osobą

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności zieleni zabytkowej.

część 2: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności elektrycznej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia

– nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik

do formularza oferty oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą stosownych dowodów

potwierdzających spełnianie warunku: o Odpowiednich umów, i/lub o Odpowiednich oświadczeń,

i/lub o Zobowiązań podwykonawców, i/lub o Zobowiązań innych podmiotów do udostepnienia

potencjału tych podmiotów. - zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli

wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, 1 robotę podobną do przedmiotu zamówienia (odpowiadającą

rodzajem i charakterem) o wartości min. część 1 - 1 000 000,00 zł brutto w ramach jednego

zamówienia; część 2 - 300 000,00 złotych zł. brutto w ramach jednego zamówienia. Ocena

spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o

informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.

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: Imiona i nazwiska osób, określonych w pierwszym warunku „Zdolność

techniczna lub zawodowa”, a wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób powinny być zawarte w

dowodach potwierdzających spełnianie tego warunku: o Odpowiednich umowach, i/lub o

Odpowiednich oświadczeniach, i/lub o Zobowiązaniach podwykonawców, i/lub o Zobowiązaniach

innych podmiotów do udostępnienia potencjału tych podmiotów.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

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:

1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co

najmniej: część 1 - 2 100 000,00 zł; część 2 - 600 000,00 złotych. 2. Wypełniony i podpisany wykaz

robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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
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dokumentów – inne dokumenty, wg załącznika Nr 13 do SIWZ. 3. Wypełnione i podpisane

oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności

kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wg załącznika Nr 14 do SIWZ. 4. Wypełniony i podpisany wykaz 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,

wg załącznika Nr 15 do SIWZ. 5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu. 6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu. 7. 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. 8.

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 9. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z

opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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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)

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę: 1. Wypełniony i

podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie

wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ. 3. Sporządzony i podpisany kosztorys ofertowy. 4.

Wypełnione i podpisane zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art.

22a ustawy pzp, wg załącznika Nr 1.3 do SIWZ i/lub podpisane odpowiednie umowy, i/lub

podpisane odpowiednie oświadczenia, i/lub podpisane zobowiązania podwykonawców. 5. Dowód

wniesienia wadium. 6. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę. UWAGA: 1. Dokumenty i

oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy

zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień

złożenia oferty. 2. Oświadczenie wykonawcy wskazane w formularzu oferty musi być aktualne na

dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym

mowa wyżej w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie

części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w

oświadczeniu, o którym mowa wyżej w pkt. 2. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o

którym mowa wyżej w pkt. 2, oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenie o przynależności

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1. Oświadczenie wymagane od

Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert. 2.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
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rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015

r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg

załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. UWAGA: Dokumenty i oświadczenia

wymienione w pkt 7.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z

wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną

ofertę częściową na daną część zamówienia. Dokumenty i oświadczenia wymagane od

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 10. Dokument potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: część 1 - 2 100 000,00 zł;

część 2 - 600 000,00 złotych. 11. Wypełniony i podpisany wykaz robót budowlanych wykonanych

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, wg załącznika Nr 13 do SIWZ. 12. Wypełnione i podpisane oświadczenie na temat

wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w

ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wg załącznika Nr 14 do SIWZ. 13. Wypełniony i podpisany wykaz 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, wg załącznika Nr 15 do SIWZ. 14.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
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składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu. 15. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 16. 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. 17. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 18. Oświadczenie

wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). UWAGA: 1.

Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta

została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu – dokumenty i oświadczenia

muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym

niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt

7.3. SIWZ. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ppkt 7-9 SIWZ. 4. Z treści

dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego

wymagania zostały spełnione. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień

oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium: 1. Jeżeli
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Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z

26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126). 2. Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada

następujące dokumenty: 1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 5 i 6 SIWZ składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające, odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamiast

dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 7 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. 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 wyżej w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

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

złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma

dokumentów i oświadczeń: 1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26

lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126) dokumenty należy złożyć w oryginale

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące

wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na

zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
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nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w

formie elektronicznej. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty

sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.

Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zmianami) muszą być złożone w formie oryginału lub

kopii poświadczonej notarialnie.

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

Wadium wynosi: część 1 - 50 000,00 zł; część 2 - 14 000,00 złotych. Wadium wnoszone w

pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie

w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z

adnotacją: Wadium – nr sprawy: IZM.I.272.39.2017.MA

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:
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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:

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
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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 80,00

Wydłużenie gwarancji 20,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

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:
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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:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: W następujących
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przypadkach: 1. Zmiana terminu realizacji umowy: 1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu

przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) jeżeli zmiana jest konieczna z

powodu złożenia odwołania, 3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających

realizację zamówienia w zakładanym terminie, 4) jeżeli zmiana (przedłużenie terminu wykonania

zamówienia) jest konieczna z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych dla robót

związanych z układaniem nawierzchni, 5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły

wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie

powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w

szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy

budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 6) jeżeli wystąpią

znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunki geologiczne (kategoria

gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 7) jeżeli wystąpią

znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunki terenowe w szczególności

podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp.

uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 8) jeżeli wystąpi konieczność

wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, 9)

jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej lub technicznej,

opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji lub innego elementu udostępnianego przez

Zamawiającego, 10) jeżeli wystąpi konieczność dokonania zamiennych robót lub ich części,

wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia

podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie

pierwotnego terminu umownego, 11) jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących

eksploatatorami infrastruktury, 12) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub

administracyjnych, w szczególności dotyczących: a) przekroczenia zakreślonych przez prawo

terminów wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp., b) odmowy wydania przez

organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji

projektowej, c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym

mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, d) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub

innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy

zawieraniu umowy, e) konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych

lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili

zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
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okoliczności. 2. Zmiana sposobu wykonania umowy: 1) zmiany technologiczne wywołane w

szczególności: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie,

dokumentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z

rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń

nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) koniecznością zrealizowania przedmiotu

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie,

dokumentacji przetargowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpieniem znacząco

odmiennych od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunków geologicznych (kategoria gruntu,

kurzawka itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych

założeniach technologicznych , e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f)

koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w dokumentacji

przetargowej, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy, g)

konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy

eksploatacji urządzeń (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy), h) konieczność zmian

technologicznych prowadzących do podniesienia wydajności urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa,

usprawnień w trakcie użytkowania obiektu (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy), 2)

zmiany zakresu:  konieczności wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w

ofercie, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy, 

rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych z

jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, 3) zmiany

osób i podmiotów: a) konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w

prawie budowlanym (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy), b) konieczność zmiany

podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo konieczność wprowadzenia

podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek

Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego

usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy), 4) zmiany w

organizacji wykonania przedmiotu umowy: a) zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania

robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub

zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu umowy, b)

zmiana zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9e3f49f...

25 z 31 09.08.2017 11:16



i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, c) zmiana treści

dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu

informowania o realizacji umowy przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji

niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 3. Zmiany terminów i

warunków płatności: 1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do

umowy, 2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez

Wykonawcę, 3) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz

Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące

następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub

umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia, 4.

Pozostałe zmiany: 1) rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania

robót zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego

zakresu robót, 2) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub

podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku , 3) siła

wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą, 4) konieczność

zmiany i modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek Zamawiającego, instytucji

finansującej lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, 5)

zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont

bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 6)

zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie, 7)

wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-25, godzina: 10:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

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

postępowaniu

> Język 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: Tak

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:

SKŁADANIE OFERT: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: DOKŁADNA NAZWA

I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY " Oferta na

przetarg – Ochrona in situ nietoperzy” NIE OTWIERAĆ PRZED - TERMIN OTWARCIA OFERT

OTWARCIE OFERT: W tym samym dniu, co składanie ofert ale o godz. 11.00 w siedzibie

Zamawiającego – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100

Namysłów. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: W zakresie procedury

przetargowej: Maria Adamczyk tel. 77/ 410 36 95 wew. 209, Anna Kochmańska-Grzegorczyk tel. 77/

410 36 95 wew. 210, fax 77/ 410 36 95 wew. 212 lub 77/ 410 39 22, Starostwo Powiatowe w

Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i

Mienia Powiatu. W zakresie przedmiotu zamówienia: Maria Adamczyk tel. 77/ 410 36 95 wew. 209,

Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, Pl. Wolności

12A, 46-100 Namysłów. Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach

urzędowania, to znaczy od 07:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Przebudowa nawierzchni alejek, alei pieszo-jezdnych i placów parkowych wraz z

system odprowadzania wód opadowych, ogrodzenia zewnętrznego Parku oraz
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rozbiórki budynku i usunięcia zużytych naziemnych elementów zagospodarowania

terenu kolidujących z zabytkowym walorem Parku, a także wykonanie prac

związanych z zielenią i małą architekturą Parku

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:Część 1:

Przebudowa nawierzchni alejek, alei pieszo-jezdnych i placów parkowych wraz z system odprowadzania

wód opadowych, ogrodzenia zewnętrznego Parku oraz rozbiórki budynku i usunięcia zużytych

naziemnych elementów zagospodarowania terenu kolidujących z zabytkowym walorem Parku, a także

wykonanie prac związanych z zielenią i małą architekturą Parku: 1) Roboty pomiarowe. 2) Roboty

rozbiórkowe istniejących alei, alejek, placów oraz budynku pralni. 3) Usunięcie drzew, pni, krzewów i

pozostałej kolidującej zieleni. 4) Usunięcie i przebudowa kolidujących instalacji (gazowej, elektrycznej,

c.o., wod.-kan.). 5) Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie. Główny

kod: 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków. Dodatkowe kody CPV: 31523200-0 Trwałe

znaki informacyjne. 34928472-7 Oznakowanie. 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci.

39113600-3 Ławki. 39151100-6 Stojaki. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowę i roboty ziemne. 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu. 45111291-4 Roboty w

zakresie zagospodarowania terenu. 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. 45112000-5 Roboty w zakresie

usuwania gleby. 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 45113000-2 Roboty na

placu budowy. 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów. 45233120-6 Roboty w zakresie

budowy dróg. 45233140-2 Roboty drogowe. 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych.

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników. 45233221-4 Malowanie nawierzchni.

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych.

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych. 45262510-9 Roboty kamieniarskie. 45320000-6 Roboty

izolacyjne. 45453100-8 Roboty renowacyjne. 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i

pomiarowe. 6) Usunięcie zużytych naziemnych elementów zagospodarowania terenu. 7) Roboty ziemne -

korytowanie pod nawierzchnie z kostki kamiennej, przygotowanie gruntu do wykonania nasadzeń i

trawników. 8) Roboty związane z poszerzeniem bramy wjazdowej. 9) Wykonanie izolacji budynków. 10)

Wykonanie stabilizacji gruntu. 11) Ustawienie kostki zewnętrznej na ławie fundamentowej z oporem. 12)

Wykonanie podbudowy z kruszywa. 13) Wykonanie warstwy podsypkowej. 14) Wykonanie nawierzchni

alejek, alei pieszo-jezdnych (w tym aleję główną stanowiącą drogę pożarową), placów parkowych oraz

miejsc postojowych z kostki kamiennej. Wykonanie placu przy windzie (około 50 m2) z kostki ciętej bez

nierówności. 15) Wykonanie odwodnienia. 16) Poszerzenie bramy wjazdowej przy zjeździe na teren
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Parku z drogi wojewódzkiej DW 451 (od ul. Oleśnickiej). 17) Urządzenia i infrastrukturę techniczną do

prawidłowego funkcjonowania szpitala znajdującego się na terenie Parku, w tym wymiana hydrantów

p.poż. 18) Wymiana płyty betonowej na płytę granitową przy wejściu do budynku szpitala. 19)

Oznakowanie pionowe i poziome alei pieszo-jezdnych, placów parkowych z miejscami parkingowymi,

urządzeń i infrastruktury technicznej. 20) Wykonanie pielęgnacji drzew. 21) Wykonanie przesadzenia

drzew i krzewów. 22) Wykonanie nowych nasadzeń. 23) Wykonanie trawników. 24) Elementy małej

architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery. 25) Wykonanie robót towarzyszących.

26) Uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych. 27)

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zapewniającego ciągłość funkcjonowania szpitala. 28)

Przygotowanie, spaletowanie i przewiezienie na odległość do 5 km materiałów z rozbiórki nadających się

do powtórnego użycia (kostka, obrzeża). 29) Koordynacja działań z wykonawcą robót elektrycznych oraz

wykonawcą robót związanych z montażem piwnicy do hibernacji nietoperzy. 30) Wykonanie

dokumentów porealizacyjnych: e) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, f) geodezyjny operat powykonawczy, g)

protokoły sprawdzeń i badań, h) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie

zakończenia robót przez Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112711-2, 31523200-0, 34928472-7, 34928480-6,

39113600-3, 39151100-6, 45100000-8, 45111000-8, 45111200-0, 45111213-4, 45111291-4, 45111300-1,

45112000-5, 45112710-5, 45113000-2, 45223300-9, 45233120-6, 45233140-2, 45233161-5, 45233222-1,

45233221-4, 45233290-8, 45233292-2, 45233293-9, 45262510-9, 45320000-6, 45453100-8, 71250000-5

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

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-09-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 80,00
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Wydłużenie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Przebudowa systemu oświetlenia Parku, usunięcia zużytych i kolidujących z

zabytkowym walorem Parku naziemnych elementów zagospodarowania terenu

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:Część 2:

Przebudowa systemu oświetlenia Parku, usunięcia zużytych i kolidujących z zabytkowym walorem Parku

naziemnych elementów zagospodarowania terenu: 1) Budowę stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z

powiązaniem sieciowym 15 kV i n/n niezbędnym dla zasilania oświetlenia w rewitalizowanym

zabytkowym parku. 2) Przebudowę istniejących sieci kablowych na terenie szpitala w Namysłowie

kolidujących z zabytkowym walorem Parku oraz naziemnych elementów zagospodarowania terenu. 3)

Budowę sieci kablowej sterowniczej na zabytkowego parku w Namysłowie dla sterowania układów SZR i

agregatu prądotwórczego. 4) Przebudowę zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego. 5)

Przebudowę układów pomiarowych i układu SZR dla całości obiektu przy ulicy Oleśnickiej nr 4 w

Namysłowie. 6) Budowę oświetlenia w obrębie zabytkowego parku. 7) Wykonanie wyłącznika P.Poż dla

budynku szpitala 8) Wykonanie wszystkich powiązań sieci zewnętrznych z rozdzielnicami obiektowymi

na terenie szpitala 9) Demontaż przyłącze nr 1 (zasilanie ze stacji transformatorowej Namysłów

Oleśnicka) o mocy maksymalnej 90 kW. 10) Demontaż przyłącze nr 2 (zasilanie ze stacji Namysłów

Oleśnicka) o mocy maksymalnej 35 kW. 11) Demontaż przyłącze nr 3 (zasilanie ze stacji Namysłów

Rzeźnia) o mocy maksymalnej 75 kW. 12) Demontaż przyłącze nr 4 zasilania rezerwowego z Agregatu

prądotwórczego o mocy maksymalnej 100 kW. 13) Przeprowadzenie wszystkich uzgodnień branżowych z

Tauron-Dystrybucja S.A. związanych z demontażem istniejących przyłączy oraz wykonaniem nowego

zasilania. 14) Roboty pomiarowe. 15) Usunięcie zużytych naziemnych elementów zagospodarowania

terenu. 16) Współpraca z wykonawcą robót drogowych i zieleni. 17) Wykonanie prób przełączenia (sieć,

agregat). 18) Wykonanie dokumentów porealizacyjnych: a) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi

w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, b) geodezyjny operat

powykonawczy, c) protokoły pomiarów, sprawdzeń i badań. Główny kod CPV: 45112711-2 Roboty w

zakresie kształtowania parków. Dodatkowe kody CPV: 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne.

34928472-7 Oznakowanie. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 45111000-8 Roboty w
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zakresie burzenia, roboty ziemne. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i

roboty ziemne. 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

energetycznych. 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych. 45232210-7 Roboty

budowlane zakresie budowy linii napowietrznych. 45232221-7 Podstacje transformatorowe. 45233292-2

Instalowanie urządzeń ochronnych. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 45315700-5

Instalowanie stacji rozdzielczych. 45320000-6 Roboty izolacyjne. 71250000-5 Usługi architektoniczne,

inżynieryjne i pomiarowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112711-2, 31523200-0, 34928472-7, 45100000-8,

45111000-8, 45111200-0, 45111300-1, 45231400-9, 45232200-4, 45232210-7, 45232221-7, 45233292-2,

45310000-3, 45315700-5, 45320000-6, 71250000-5

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

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-09-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 80,00

Wydłużenie gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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