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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie , Plac Matejki 13, 31-157

Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 2992041, faks 12 4226566.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie

robót budowlanych w zakresie instalacji chłodniczej, nawilżającej i wentylacji wyciągowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w

formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie w pomieszczeniach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: a.

instalacji nawilżania pomieszczeń - Galeria ASP w budynku przy ul. Basztowej 18, parter, b. instalacji

schładzania wentylacji dla pomieszczeń biurowych - budynek przy ul. Basztowej 18, 1 piętro, c. wentylacji

odciągowej dygestorium pracowni ceramicznej w budynku przy ul. Paderewskiego 2. Wyodrębnione w.w. trzy

zadania nie stanowią odrębnych części zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie,

dostawę i montaż nowych, nieużywanych urządzeń wraz z wykonaniem robót remontowo - budowlanych i

instalacyjnych oraz konserwację urządzeń w okresie gwarancji. polegających na: a. sporządzeniu dokumentacji

w zakresie wykonania instalacji wentylacji oraz instalacji elektrycznych zasilających, b. uzyskaniu uzgodnień,

bądź dokonanie odpowiednich zgłoszeń lub dokonanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, c.

dostawie urządzeń, ich rozładunek i dostarczenie do miejsca instalacji, d. wykonaniu instalacji elektrycznej

zasilającej jednostki zewnętrzne i wewnętrzne, oraz montażu urządzeń, e. wykonaniu instalacji chłodniczej ,
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nawilżającej i wentylacji wyciągowej, f. montażu konstrukcji wsporczych dla agregatów zewnętrznych, g.

wykonaniu przejść przewodów i kabli elektrycznych, przewodów instalacji chłodniczej przez ściany/stropy

budynków lub szachty instalacyjne wraz z zabezpieczeniem przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, h.

uruchomieniu i wykonaniu prób funkcjonalnych, i. wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej, j. wykonaniu

naprawczych robót budowlanych malarskich i tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynku k. wykonaniu

wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych i doprowadzeniu budynku i

pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po

wprowadzeniu instalacji), z zastrzeżeniem, że wykonanie robót budowlanych będzie realizowane zgodnie z

przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, i przepisami BHP. l. regulacji urządzeń przed przekazaniem

Zamawiającemu oraz przekazaniu Zamawiającemu sprawnej instalacji. m. wykonanie i przekazanie

dokumentacji powykonawczej w terminie na dwa dni przed rozpoczęciem prac komisji odbiorowej 1)

Dokumentacja musi uwzględniać rzuty pomieszczeń, w których urządzenia zostały zamontowane, z podziałem

na wszystkie branże. 2) Dokumentacja musi być przekazana Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji

papierowej i w jednym egzemplarzu na nośniku CD. Dokumentacja elektroniczna ma zawierać pliki pdf i dwg. n.

Przeszkoleniu użytkowników urządzeń, przekazanie instrukcji obsługi (w j. polskim) i DTR urządzeń o.

Konserwacja i serwis urządzeń w okresie gwarancji zgodnie z wymogami producenta sprzętu. 3. Zamawiający

zaleca Wykonawcy dokonania wizji lokalnej obiektów objętych zamówieniem i zapoznania się z warunkami

realizacji robót oraz stanem istniejących instalacji związanych z przedmiotem zamówienia, celu uwzględnienia

tych uwarunkowań w cenie oferty. 4. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą

starannością z przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji odnośnie do

warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub realizację robót.

Wykonawca powinien wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem oferty. 5. Gwarancja na

wykonaną instalację i wbudowane urządzenia- 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

6. Serwisowanie instalacji i urządzeń w ramach gwarancji przez okres 36 od podpisania protokołu odbioru

przedmiotu umowy. Serwis będzie obejmował obsługę urządzeń klimatyzacyjnych, wszystkie czynności

wymagane gwarancją, wymianę filtrów oraz inne niezbędne czynności serwisowe zapewniające sprawne

funkcjonowanie. Serwis będzie wykonywany 2 razy w roku, z czego raz przed sezonem letnim tj. przed 1 maja.

7. Pozostałe szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz

postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań dotyczących realizacji zamówienia określone zostały w

programie funkcjonalno - użytkowym (PFU) z załącznikami oraz w projekcie umowy stanowiącymi odpowiednio -

załącznik nr 1 i 2 do specyfikacji. 8. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia -PFU z załącznikami

wystąpiły nazwy własne materiałów i znaki towarowe producentów, Zamawiający dopuszcza, zgodnie z

zasadami określonymi w art. 29 oraz 30 ust.5 ustawy, oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że

zagwarantują one realizację robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie

parametrów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez

Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp..

II.1.5)
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
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Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5, 45.45.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.30.00.00-0,

45.33.10.00-6, 45.33.12.00-8, 42.50.00.00-1, 45.31.12.00-2, 39.71.72.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 65.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.500,oo (słownie:

jeden tysiąc pięćset złotych) 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach

ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. nr 42, poz.

275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. XXIV Oddział w Krakowie nr rachunku 45 1500 1487 1214 8005

4502 0000, 4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych

instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego złożonego wraz z ofertą, z tym że nie może

być on trwale wpięty, w związku z koniecznością jego zwrotu zgodnie z Pzp. Dokument wadialny powinien być

wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,

przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew

przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, z przyczyn leżących po jego

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie

należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.

Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
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Wykonawcy; 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powyższe okoliczności,

o których mowa w pkt 7 i 8, muszą być jednoznacznie określone w treści gwarancji wnoszonej w formie innej niż

w pieniądzu. 9. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu

lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych o

zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości zamówienia min 60 tys. zł

brutto lub co najmniej 2 zamówienia na wykonanie robót budowlanych - instalacje w zakresie

klimatyzacji i wentylacji - z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem

dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem: - osobą,

która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcji projektanta, posiadającą od co

najmniej 3 lat uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez

ograniczeń, do projektowania - osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc

funkcji projektanta, posiadającą od co najmniej 3 lat uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń, - osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy/kierownika robót sanitarnych,

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

bez ograniczeń, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika

robót, - osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia

do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
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elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem

zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika robót, z podaniem informacji na temat jej/ich kwalifikacji

zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią

czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą/tymi osobami; UWAGA: a)

Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. zmianami) i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów prawa. b) Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych

uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na

zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

- za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia w.w.

dowodów, uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w Sekcji III.3.2. -

zamawiający nie wymaga wskazania w wykazie informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych

nienależycie oraz wskazania w nim wszystkich wykonanych robót;;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;
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oświadczenie,  że osoby,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy Wykonawca

zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w III.4.2) tiret 2 oraz sekcji III.4. tiret 1. 2) warunki

dotyczące wiedzy i doświadczenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, będą badane łącznie - dokumenty określone w Sekcji III.4.1. tiret 1-4

powinien złożyć co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.4.1) oraz oświadczenie o nie

podleganiu wykluczeniu określone w Sekcji III.4.2) tiret 1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie. 2. Zgodnie z art.
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26 ust. 2b) ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach ekonomicznych lub finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (przedstawione w formie

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

wykonania zamówienia (na lub wg. zał. nr 8 do specyfikacji). Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie

art. 26 ust. 2b ustawy winno być sporządzone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie

zobowiązanie podejmuje. W przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów stanowiące dowody, muszą być

poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia

zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3.W celu oceny, czy

Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do

ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych

Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę

przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4)

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Udostępnienie potencjału

dotyczącego wiedzy i doświadczenia wiąże się z udziałem podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia, np. w

formie podwykonawstwa, konsultacji, doradztwa. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26

ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od

Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.4.2. tiret 1

i 2 5. Dowodami, o których mowa powyżej, są: - poświadczenie, - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa

wyżej. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w

wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 6.Dokumenty

podmiotów zagranicznych: 1) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4.3.1) tiret 1,

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, 2) dokument, o którym mowa w

Sekcji III.4.3.1) tiret 1 lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 1), powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) w przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
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zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. Podwykonawcy 1) Zamawiający

żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy

oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.3. 2)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w

art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.3)

ogłoszenia, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia

podwykonawcom, stosuje się odpowiednio postanowienia określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik

nr 2 do specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 85

2 - Termin wykonania zamówienia - 15

IV.2.2)
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą

dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający

dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w następujących okolicznościach: 1) zmiany terminu realizacji

przedmiotu zamówienia, gdy konieczność zmiany spowodowana jest: a. siłą wyższą - rozumianą jako

wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego

nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy

wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione

do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, b. następstwem

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami

dającymi się przypisać Zamawiającemu, c. następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach

prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) zakresu robót z powodu stwierdzenia, po

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

8 z 10 2016-06-29 12:00



dokonaniu odkrywek konieczności wykonania robót remontowych lub odtworzeniowych instalacyjnych lub

konstrukcyjno- budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykonania lub należytego wykonania umowy; 3) jakości

lub innych parametrów materiałów, urządzeń, przy czym zmiana taka może być spowodowaną: a.

niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowaną: - zaprzestaniem produkcji, - udowodnionym,

niezawinionym przez Wykonawcę dłuższym terminem ich dostawy na plac budowy, - wycofaniem z rynku tych

materiałów lub urządzeń; b. dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii pozwalających na: -

zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu umowy, - obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy, - uzyskanie lepszej jakości robót, - poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w

obiekcie; c. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło

niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy; d. koniecznością

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 4) osób przewidzianych do realizacji zamówienia

przez Wykonawcę pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia,

które potwierdzają spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamówienia w zakresie osób. 5) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli

podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy

łączącej go z Wykonawcą 6) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony umowy

nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 7) powierzenie określonego zakresu

podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: - konieczność

powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z

pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez

Wykonawcę, - wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, -

konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, Jeżeli

zmiana podwykonawcy albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Wykonawca powoływał

się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w

postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być

inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 7. Wszystkie zmiany sposobu wykonania przedmiotu

zamówienia i zmiany terminów, o których mowa w ust. 2 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami

zawierającymi szczegółowe uzasadnienie zmiany podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i

Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.asp.krakow.pl
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych im.

Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków Plac Matejki 13, pok. 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016

godzina 10:00, miejsce: Biuro Rektora i Kanclerza ASP im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana

Matejki 13, pokój nr 104 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 65 dni od podpisania umowy (może ulec skróceniu -

zależnie od wskazania Wykonawcy w ofercie), przy czym Zamawiający ustala terminy pośrednie, tj.: a)

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (tj. wykonanie koncepcji projektowej i projektu budowlano -

wykonawczego) w terminie do 20 dni od daty podpisania umowy; b) dostawę i montaż nowych nieużywanych

urządzeń wraz z wykonaniem robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych w terminie do 45 dni od dnia

zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego..

IV.4.17) Czy 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
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