
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: „Modernizacja technologii basenu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 600790-N-2019 z dnia 2019-09-23 r.
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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: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, krajowy

numer identyfikacyjny 12122900000000, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 , 00-908 Warszawa, woj.

mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261837865, e-mail dzp@wat.edu.pl, faks +48261839723.

Adres strony internetowej (URL): www.wat.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

uczelnia publiczna

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.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

www.wat.edu.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:

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej

Adres:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra

Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, z dopiskiem Dział Zamówień Publicznych

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja technologii basenu”

Numer referencyjny: 141/DIR/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

do:

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

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

wykonawcy:

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Zakres robót przewidziany do wykonania: 1. Roboty branży budowlanej. a)

pomieszczenie uzdatniania wody basenowej  skucie części cokołów fundamentowych betonowych;

 uzupełnienie cokołów betonowych z dostosowaniem do nowych urządzeń na nich montowanych; 

naprawa zmurszałych starych tynków z uzupełnieniem tynkiem specjalistycznym oddychającym; 

malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą;  wyłożenie posadzek i cokołów pod

urządzenia płytkami ceramicznymi szkliwionymi w kolorze błękit .  wykonanie okładzin ściennych z

płytek ceramicznych szkliwionych na kleju elastycznym z fugami odpornymi na szorowanie. 2.

Roboty branży sanitarnej. a) Technologia basenowa;  demontaż starej stacji uzdatniania wody, 
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transport zdemontowanej stali i urządzeń do magazynu WAT.  wykonać całą technologie uzdatniania

wody basenowej ( w tym instalacje technologiczne basenu sportowego, wanny jacuzzi oraz wanny

schładzającej) zgodnie z projektem.  podgrzew wody basenowej i wody w jacuzzi.  przeróbka

podłączenia orurowania basenu do technologii (wykonać zgodnie z projektem – obecnie podłączenie

do technologii basenowej jest dostosowane do istniejącej instalacji),  wykonanie prób wodnych

rurociągów,  rozruch zamontowanych instalacji z napełnieniem basenu. b) Wentylacja;  Wykonanie

systemu NW4 (pełny zakres)  Montaż centrali wentylacyjnej NW4 z wymiennikiem krzyżowym

zgodnie z projektem.  Montaż systemu WCH – pomieszczenie dozowania chemii (pełny zakres) 

Demontaż urządzeń i kanałów wentylacyjnych w obrębie powyższych pomieszczeń  Rozruch

instalacji wentylacji. c) Instalacja wod.- kan.  Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej od strony

pomieszczenia magazynowanie chemii do studni S-12 (zgodnie z projektem).  Wymiana wpustów

podłogowych istniejących oraz instalacji kanalizacyjnej w pom. technicznych,  Dostawa i montaż

studni betonowej, kanalizacyjnej fi 1200. 3. Roboty branży elektrycznej. a) Demontaż zbędnych

instalacji elektrycznych (tablic, skrzynek elektrycznych, przewodów, łączników itd.) w obszarze

pomieszczenia technicznego 003 oraz dachu nad basenem, oraz ich przekazanie Zamawiającemu (na

żądanie), a w przypadku odmowy – utylizacja. b) Wykonanie złącza z dodatkowym rezerwowym

odejściem w miejscu zdemontowanej starej szafy sterowniczej automatyki. c) Wykonanie zasilania

nowej szafy automatyki basenowej i pomieszczeń rehabilitacji (wg projektu sanitarnego) z tablicy

R01. W przypadku konieczności rozdziału szafy automatyki (patrz wytyczne branży sanitarnej) na

dwie oddzielne szafy (dla automatyki basenowej i dla automatyki pomieszczeń rehabilitacji) - należy

doprowadzić do nich oddzielne zasilania elektryczne z tablicy R01, wykorzystując rezerwowe pole

odpływowe tablicy R01. d) Wykonanie zasilań centrali wentylacyjnej NW4 oraz wentylatora WCH. e)

Wykonanie zasilań elektrycznych elementów automatyki basenowej i automatyki pomieszczeń

rehabilitacji, zlokalizowanych w obszarze pomieszczenia 003 (wg projektu technologii basenowej i

pomieszczeń rehabilitacji oraz projektu sanitarnego). f) Wykonanie pomiarów powykonawczych. g)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej. h) Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z projektami

branży elektrycznej, sanitarnej i architektonicznej basenu, zlokalizowanego w budynku nr 19 Ośrodka

Sportowego oraz skróconym opisem zamówienia dla robót branży sanitarnej. Roboty elektryczne

należy wykonywać zgodnie z aktualnymi normami elektrycznymi.

II.5) Główny kod CPV: 45331000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
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45000000-7

45310000-3

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

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

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

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

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
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Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie

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

jest krótszy - w tym okresie: wykonał 1 zadanie, polegające na przebudowie pomieszczeń w

budynkach i/lub rozbudowie pomieszczeń w budynkach i/lub modernizacji pomieszczeń w

budynkach i/lub remoncie pomieszczeń w budynkach na kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto

oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności

informacje 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 (załącznik nr 3 do SIWZ). b) Zamawiający uzna spełnienie

warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na

podstawie wykazu osób (zał. 4 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

oraz oświadczenia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co

najmniej: • jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, • jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji

kierownika robót w specjalności instalacji sanitarnych, • jedną osobę posiadającą uprawnienia do

pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacji elektrycznych, oraz złoży

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia, doświadczenie/wykształcenie i ewentualnie na

podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich

zasobach.

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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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:

a) wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie - załącznik nr 3 do SIWZ. b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu

zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów)

– załącznik nr 2B do SIWZ. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia – w zakresie określonym przez Zamawiającego, niezbędnych do
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wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 4 do SIWZ.

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)

Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać: a) Formularz ofertowy stanowiący - załącznik nr

1 do SIWZ; b) Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) – załącznik nr 1A do SIWZ c) Oświadczenie o

braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; d) Oświadczenie o spełnianiu

warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ; e) Dokument potwierdzający wniesienie

wadium w formie innej, niż pieniężna; f) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wykonawcę

reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów

składanych wraz z ofertą.

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 ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na

czas związania ofertą, wadium w wysokości 51 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert

tj.: do dnia 08.10.2019 r. do godz.09:00. 2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może

być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul.

Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Wadium na modernizację

technologii basenu,”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej

kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty

wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. b) wadium w formie innej niż

pieniężna Wykonawca wnosi w formie pisemnej poprzez załączenie do oferty oryginału tego

dokumentu. Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie niż pieniądzu jest Wojskowa

Akademia Techniczna (WAT). c) dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia
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powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny,

bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać

złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy

WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane

będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT. 3. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało

wniesione w wyznaczonym czasie i formie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. 4.

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

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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
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Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

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

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

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:
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Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

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

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących sytuacjach: 1)

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, która powodowałaby przedłużenie terminu

wykonania umowy, powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do

umowy; 2) Termin wykonania robót może ulec zmianie z powodu okoliczności, których nie można

było przewidzieć w dniu podpisania umowy: a) z powodu zmian będących następstwem okoliczności

po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; b) z

powodu stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robót mających wpływ na realizację

przedmiotu Umowy; c) z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych

utrudniających lub uniemożliwiających Wykonawcy wykonywanie robót zewnętrznych zgodnie z

warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót. 3) Zamawiający nie ma obowiązku

przedłużania terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia
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okoliczności, o których mowa w pkt.2).b), nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie

pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku zaakceptowania przez

Zamawiającego uzasadnienia zmiany terminu wykonania umowy, sporządzony zostanie aneks

zmieniający termin wykonania Umowy. 4) W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy, z

przyczyn o których mowa w pkt.2).a) i b) realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas

przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego za wyjątkiem sytuacji gdy łączny czas przerw

będzie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku gdy łączny czas przerw przekroczy 30 dni

kalendarzowych Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zrekompensowania

dodatkowych, udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę wynikających z tytułu

przerw w realizacji, w szczególności z koniecznością zabezpieczenia robót, pozostawania w gotowości

zaplecza budowy. Termin wykonania umowy może wówczas ulec zmianie o ilość dni kalendarzowych,

wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, które wystąpiły w okresie jej realizacji. 5)

Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w dniu

zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt.2)c) nie zgłosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie

udokumentuje występowania w/w okoliczności w ciągi 14 dni od ich wystąpienia, jednak nie później

niż na 7 dni przed upływem terminu wykonania umowy. Udokumentowanie polega np. na

przedstawieniu wydruków temperatur i/lub opadów atmosferycznych, ze stacji meteorologicznej

(zlokalizowanej najbliżej wykonywanych robót), z dni w których nie można było prowadzić robót. W

przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego udokumentowania wystąpienia niesprzyjających

warunków atmosferycznych, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-10-08, godzina: 09:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

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

1. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej. Termin wizji ustala się na dzień 26.09.2019

r. o godz. 11:00 Zbiórka zainteresowanych wykonawców odbędzie się przy ul. gen. Sylwestra

Kaliskiego 2 w Warszawie (biuro przepustek WAT). Zamawiającego będzie reprezentował Pan

Zbigniew Krupa tel. +48 261 839 260 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych

jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa;  administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem

adresu e-mail: iod@wat.edu.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.

1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy

141/DIR/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez

Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO

prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności

protokołu oraz jego załączników.) − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego.) − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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