codzienne dokładne sprzątanie przed rozpoczęciem urzędniczych godzin pracy Zakładu
tj. godz. 7.00 itp.) Wykonawca uwzględni w cenie oferty. W związku
z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić roboty z jak najmniejszą
uciążliwością w funkcjonowaniu Zakładu, pracy i poruszaniu się pracowników
i osadzonych w budynku. Związana z tym będzie odpowiednia organizacja prac
budowlanych tj. utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, wolnym od
zagrożeń i przeszkód na ciągach komunikacyjnych; wykonywanie prac uciążliwych
(hałaśliwe, pylące, wytwarzające drgania) poza urzędniczymi godzinami pracy Zakładu
tj 7 - 15 i w dni wolne od pracy). Należy zwrócić również szczególną uwagę
na niepozostawianie jakichkolwiek narzędzi jak i materiałów bez nadzoru oraz
każdorazowe zamykanie pomieszczeń!
Koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w cenie oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych !

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy
Termin ukończenia: do 31.04.2017r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek
złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej
(CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24
ust.1 pkt. 2 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej w/w informację składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej w/w informację składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki
dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- Zamawiający nie precyzuje szczególnego warunku w tym zakresie
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada wiedzę i doświadczenie
polegające na wykonaniu robót budowlanych 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 i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone – co najmniej dwie roboty remontowo-budowlane związane z
remontem pomieszczeń w czynnych budynkach użyteczności publicznej o wartości nie
mniejszej niż 2 500 000 zł brutto każda przy czym jedna z nich obejmowała wykonanie
termomodernizacji budynku
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
- Zamawiający nie precyzuje szczególnego warunku w tym zakresie
4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ tj.:
- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjnobudowlanej – Kierownik budowy,

- minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,
- minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
- Zamawiający nie precyzuje szczególnego warunku w tym zakresie
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
2) Opłaconą polisę (dowód opłacenia składki należy dołączyć do oferty), a w
przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 2
500 000 zł.
3) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów (w rozumieniu paragrafu 1 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2013 r. poz. 231/),
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym
,osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
5. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) Oferta cenowa zgodnie z rozdziałem I pkt 3 SIWZ, ( załącznik nr 1 do SIWZ ),
2) Odpowiednie pełnomocnictwa (tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt
5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej – rozdział III pkt 1
SIWZ),
3) Kosztorys w wersji pełnej z podaniem stawki r-g, narzutów i cen jednostkowych
materiałów i sprzętu.
Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem oferty.

VIII. Informacje na temat wadium:
Zamawiający wyznacza wadium w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy
złotych 00/100).
Szczegóły znajdują się w pkt VIII SIWZ.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez wykonawców nie
wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone
przez Zamawiającego.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) kryterium ceny (C): ……………………………………………………….…….. 80%
2) kryterium okresu gwarancji (G): ……………..…..……………………..….…. 20%
/w przedziale od 24 m-cy do 60 m-cy/

Wyznaczenia wartości punktów dokonywane są następująco:
1- jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie
najmniej korzystnej - otrzymuje ona 0 pkt,
2- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej - otrzymuje
maksymalną liczbę punktów - równą wadze kryterium,
3- jeżeli wszystkie oferty są równe - wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą
wadze kryterium, podobnie w przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty,
4- jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a
najkorzystniejszą) - jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
1) dla kryterium ceny (C):
Wobliczana = ((X max – Xobliczana ) / (X max – Xmin))* Wmax
gdzie:
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium ceny - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w
kryterium ceny
Xmin - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców
X max - wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana - wartość ceny obliczanej oferty
2) dla kryterium długości okresu gwarancji (G):
Wobliczana = ((Xobliczana - X min ) / (X max – Xmin))* Wmax
gdzie:
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium długości okresu gwarancji - maksymalna liczba punktów, która może
być przyznana w kryterium długości okresu gwarancji
Xmin - wielkość najniższego okresu gwarancji spośród złożonych ofert wykonawców
X max - wielkość najwyższego okresu gwarancji spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana - wielkość okresu gwarancji obliczanej oferty

UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji dłuższego niż 60 mcy, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy, natomiast w przypadku wyznaczenia
przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 24 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci.
Sposób wyliczenia punktów oferty (P):
P=C+G
gdzie:

P
- ilość punktów oferty badanej
C
- ilość punktów oferty badanej w kryterium ceny
G
- ilość punktów oferty badanej w kryterium długości okresu gwarancji
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zamawiający skorzysta
z możliwości jej sprawdzenia zgodnie z art. 90 u.p.z.p.
Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania zamieszczając ogłoszenie w
miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej, a także
powiadamiając każdego z wykonawców pisemnie.

X.

Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać: w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej
101 w sekretariacie Zakładu.
2. Termin składania ofert: 04 sierpnia 2015 r. do godziny 10:00.

XI.

Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni rozpoczynający się wraz
z upływem terminu składania ofert.

XII.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie wprowadza dynamicznego systemu zakupów

XIV.

Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja
elektroniczna
Zamawiający nie wprowadza aukcji elektronicznej

