GMINA BALIGRÓD
PI. W o l n o ś c i 1 3
3 8 - 6 0 6 B a lig ró d
tel. 13 468-40-77, fax 13 468-44-0S

Ogłoszenie nr 316562 - 2016 z dnia 2016-10-03 r.
Baligród: Przetarg nieograniczony w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane polegające na przebudowie drugiej kondygnacji istniejącej
infrastruktury w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Baligrodzie ul. Mickiewicza 1, kod 38606 Baligród w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu łub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu łub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 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
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: Gmina Baligród, krajowy numer identyfikacyjny 53334000000, ul.
Plac Wolności 13, 38606 Baligród, woj. podkarpackie, państwo , tel. 134 684 077, e-mail

gmina@baligrod.pl, faks 134 684 077.
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) 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):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://bip.baligrod.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
nie
http://bip.baligrod.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
Gmina Baligród ul. Plac Wolności 13 38 - 606 Baligród
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej
Adres:
Gmina Baligród ul. Plac Wolności 13 38 - 606 Baligród
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony w sprawie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na
przebudowie drugiej kondygnacji istniejącej infrastruktury w Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Baligrodzie ul. Mickiewicza 1, kod 38-606 Baligród w ramach projektu ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny: 111.271.4.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
11.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

11.4) 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: W ramach zadania planuje się następujący zakres rzeczowy:
Roboty porządkowe i przygotowawcze, Montaż windy, Wykonanie podłoża i posadzek,
Wykonanie ścian działowych, okładzin ścian i sufitów, Montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
Roboty wykończeniowe klatek schodowych, Wykonanie instalacji CO z rur stalowych wraz z
montażem elementów grzejnych i infrastruktury towarzyszącej wraz z wykonaniem
termicznej izolacji orurowania, Wykonanie instalacji wod-kan z montażem uzbrojenia i
armatury sanitarnej, Montaż instalacji hydrantowej, Wykonanie instalacji elektrycznej
użytkowej segmentu B i C, Wykonanie instalacji multimedialnych - telefoniczna,
komputerowa, monitoring, Montaż wyposażenia m-medialnego, wykonanie łączności
telefonicznej, komputerowej i CCTV. W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace
wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku. Zaplanowane w ramach
projektu prace termomodernizacyjne obejmą: - wykonanie izolacji cieplnej i
przeciwdźwiękowej posadzek z 1 warstwy płyt styropianowych, gr. lcm, - wykonanie izolacji
cieplnej i przeciwdźwiękowej sufitów z 2 warstw płyt styropianowych, gr. 15cm (łącznie
30cm), - wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej schodów wewnętrznych z 1
warstwy płyt styropianowych, gr. 1cm, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej o optymalnym
współczynniku przenikania ciepła
11.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:45300000-0
11.6) 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)

11.7) 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
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
data rozpoczęcia: 27/10/2016 data zakończenia: 31/05/2017
11.9) Informacje dodatkowe: Budynki w trakcie wykonywanych robót będą użytkowane w
ograniczonym zakresie, dostęp do nich będą miały osoby trzecie i w czasie wykonania
zamówienia nie ma możliwości wyłączenia budynków z całkowitego używania. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonywania robót w taki sposób, aby nie oddziaływać na osoby i
urządzenia znajdujące się w budynku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów7
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy
w zakresie prowadzonej działalności od odpowiedzialności cywilnej, zgodnej z przedmiotem
zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000 zł (słownie jeden milion złotych
00/ 100)

Informacje dodatkowe polisa z dołączonym potwierdzeniem dokonania opłaty składki pełnej
lub w ratach
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, może ubiegać się
Wykonawca, który wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub
remoncie budynku o wartości robót co najmniej 1.000 000,00 zł brutto każda (milion
złotych) O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, może ubiegać się Wykonawca,
który wykaże, że dysponuje co najmniej po jednej osobie posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej (1 osoba), instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych (1 osoba), instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (1 osoba). Zatrudnia na
podstawie umowy o pracę co najmniej 5 osób skierowanych do realizacji przedmiotowego
zamówienia publicznego
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: W zakresie spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej
Zamawiający za spełniających ten warunek uzna również Wykonawców, którzy polegać będą
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

II 1.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
111.3) 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
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania- (składane
wraz z ofertą) wzór zał. nr 3 do SIWZ. Uwaga: Na żądanie Zamawiającego, Wykonawcy,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, b) 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 - Dokumenty wymagane na żądanie
Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Uwaga:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów aktualnego odpisu 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, c)
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI. 2 pkt 2 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, d)
Dokumenty, o których mowa pkt VI.2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, e) 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 w w pkt V1.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca ma uwzględnić
zapis pkt VI.3. f) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu, g) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu, h) W przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, wymagane jest udokumentowanie przez poszczególnych
wykonawców braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu - (składane wraz
z ofertą) wzór zał. nr 2 do SIWZ; 2) wykazu 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 wraz - (składany wraz z ofertą)
wzór zał. nr 4 do SIWZ, 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności 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/osobą - (składane wraz z ofertą) wzór
zał. nr 4 do SIWZ, 4) dowody określające czy roboty budowlane zawarte w wykazie robót
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. Uwaga: Dowody wymagane na żądanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
dowody określające czy roboty budowlane zawarte w wykazie robót 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.
Uwaga: Dowody wymagane na żądanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona.
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Informacja dotyczącą Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie
podwykonawców do wykonania zamówienia) - w Formularzu Oferty. Uwaga: W przypadku
powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do

wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy oraz
nazwy Podwykonawców. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż
wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. 2. Pisemne
zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami dotyczącymi: a) zakresu dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga Pisemne
zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami, o których mowa powyżej wymagane jest,
jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. Ib ustawy
Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów. 3. Kosztorys ofertowy uproszczony w wersji papierowej opracowany na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowy szczegółowy opracowany
metodą kalkulacji szczegółowej oraz SIWZ. Kosztorys ofertowy uproszczony ma jedynie
charakter pomocniczy, błędy w kosztorysie ofertowym uproszczonym nie wpływają na
wysokość wynagrodzenia zamieszonego w ofercie Uwaga: Kosztorys ofertowy uproszczony
Wykonawca składa wraz z ofertą. Wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży kosztorys ofertowy opracowany metodą
kalkulacji szczegółowej załączony do SIWZ. 4. Informację - czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - informacja - w Formularzu
Oferty. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Uwaga Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 6.
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy Wykonawca składa wraz z ofertą). W przypadku gdy
wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia: 1) ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy, 2) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm
występujących jako partnerzy konsorcjum powinna spełniać następujące wymagania:
oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące
spełniania warunków, oświadczenie o braku wykluczenia, odpis z właściwego rejestru albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - składa każdy z partnerów
konsorcjum w imieniu swojej firmy; oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta
cenowa i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum;
oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego
warunków składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich
spełnienie odpowiadają np. doświadczenie, dysponowanie osobami posiadającymi
odpowiednie uprawnienia. 3) pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi
sprawami do zamawiającego, 4) Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów.
Uwaga: - powyższe dotyczy odpowiednio dokumentów wymaganych w SIWZ, - okoliczności
uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów prawa zamówień publicznych) zachodzące

choćby względem jednego współwyznawcy dyskwalifikuje całą grupę. Udzielenie pisemnej
gwarancji na wykonane roboty budowlane w okresie co najmniej 36 miesięcy od ich
zakończenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert w wysokości: 30 000 zł. (trzydzieści tysięcy złotych) 2.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.ób ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W
przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na
konto bankowe Urzędu Gminy Baligród w Banku: 1) Nazwa Banku PBS o/Lesko 2) nr
rachunku: 55 8642 1012 2003 1205 0293 0002. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu
kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wnoszenia wadium w
pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w Urzędzie Gminy
Baligród - 1 piętro sekretariat, kserokopię dołączyć do oferty. 5. Nie wniesienie wadium w
wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem
Wykonawcy postępowania. 6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej
treści zobowiązanie zgodne z treścią art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych tj.: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego
stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie ,nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na zasadach określonych w SIWZ, zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zwrot
wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie
IV. 1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV. 1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
fonnie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV. 1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena
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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

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

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w każdej
części zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie zmiany przedmiotu umowy i wysokości wynagrodzenia, w
następujących okolicznościach: 1) gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym
wykonania umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia
lub jego części przez Wykonawcę, 2) gdy nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku od
towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości
ceny brutto, 3) gdy wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji
zamówienia takie jak: a) zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia lub jego części przez
Wykonawcę, b) zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów
lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót, czy
konieczność wykonania robót dodatkowych na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, c) zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana
zmniejszeniem wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Zamawiającego
wystarczającej do zrealizowania zadania, d) brak dostępu do pomieszczeń, w których

przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpią
przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe
do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne
zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe,
niekorzystne warunki atmosferyczne, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania
wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny
techniczne, 4) gdy nastąpi zmiana materiałów lub ich właściwości lub urządzeń o parametrach
tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału
lub urządzenia oferowanego, 5) gdy nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 6) zaistnienie konieczności ze względu na
zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, 7) zaistnienie konieczności uzyskania
stosownych zezwoleń, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w
momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy, 8) ograniczenie zakresu robót budowlanych, 9) wystąpienie okoliczności, których
Zamawiający, działając z należytą staranności, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie
przekracza 50 % wartości określonej pierwotnie w umowie, 10) zaistnienie konieczności
wprowadzenia zmian, których łączna wartość jest mniejsza od 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie; 11) w przypadku wystąpienia zmian które nie są istotne w
rozumieniu art. 144 ust. le. 3. We wszystkich przypadkach powyżej Zamawiający dopuszcza
zmianę w zakresie przedmiotu umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
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: 21/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości łub 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:
1. Wykonawca określa cenę oferty poprzez wskazanie w formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto
za realizacje przedmiotu zamówienia. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe. Inne wynagrodzenie wynikające z kosztorysu ofertowego uproszczonego nie
wpływa na wysokość złożonej oferty. 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej
wartość brutto oraz stawki podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. 3. Podane ceny w formularzu ofertowym powinny zawierać wszystkie koszty
niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia wraz
z kosztem dostawy materiałów, wynikające z dokumentacji stanowiącej załącznik nr 5 do
SIWZ, warunków i obowiązków określonych w SIWZ i w projektach umów, jak i własnej
wiedzy i doświadczenia oraz koszty robót inne nieujęte w dokumentacji projektowej a
konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym w szczególności
koszty ewentualnych robót tymczasowych 4. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca nie
doszacuje lub pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu
zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany ceny ryczałtowej (nie zostaną one
dodatkowo opłacone po ich wykonaniu), gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte
w cenie oferty. 5. Wykonawca w obliczeniu ceny oferty musi uwzględnić wszystkie roboty
ujęte w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Kosztorysów szczegółowych
ofertowych nie należy dołączać do oferty. 6. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem
oferty dokonał oględzin budynku, a także aby uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko
oraz na koszt własny wszelkie istotne informacje, które mogą być niezbędne do
przygotowania oferty. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał
się z miejscem wykonywania prac. Z miejscem wykonywania prac można zapoznać się w
Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Baligrodzie ul. Mickiewicza 1, w dni
powszednie w godz. od 08:00 do 12:00.7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z
materiałów własnych. We własnym zakresie zabezpieczy też sprzęt, urządzenia i narzędzia
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. . 8. Podana przez Wykonawcę cena nie podlega
zmianom przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem Rozdziału XV pkt 4. 9. Cena
musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu
do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 10 Cena podana w ofercie winna być wyrażona w złotych
polskich. 11 Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/sługi, których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku. 12. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie. Uwaga:
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy, za który
Wykonawca otrzyma 0,00 pkt. Punkty zostaną przyznane w przypadku udzielenia gwarancji
powyżej 36 miesięcy. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60
miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie
dodatkowo punktowany. Uwaga: W przypadku zaoferowania gwarancji krótszej niż 36
miesięcy oferta zostanie odrzucona. W przypadku nie określenia w formularzu oferty okresu
gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął okres 36 miesięczny stanowiący
warunek SIWZ. 3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg
poniższego wzoru: P = C + G gdzie: P - Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena

końcowa) C- ilość punktów w kryterium łączna cena ofertowa brutto G- ilość punktów w
kryterium okres gwarancji 4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska
największą liczbę punktów (P) przyznaną łącznie za poszczególne kryteria zgodnie z
powyższym wzorem. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień
publicznych, SIWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru. 6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru
oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. 7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
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