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Ogloszenie
ff 578675-N-20I 8 z dnia2018-06-26r.

Prokuratura Regionalna w Lodzi: Prace konserwatorskiei restauratorskie zabytkowej
stolarki okiennej i draviowej zewnptrzrej wraz zialuzjami w zabytkowym budynku
Prokuratury Regionalnej w \,odn przy ul. Piotrkowskiej 151
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Robofy budowlane
Zamiesr*zanieogloszeniazZamieszczanieobowi4zkowe
O gloszeniedotyczy: Zamowieniapublicmego
Zam6wieniedotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanegoze Srodk6w Unii
Europejskiej
Nie

Nazwaprojektu lub programu
O zam6wieniemog4 ubiegad sip wyl4czrie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktrirych
dzialalnoSd,lub dzialalno5dich wyodrgbnionych organizacyjniejednostek, ktrire bgd4
realimwaly zam6wienie,obejmuje spoleczrqi zawodow4integracjp os6b bgdqcych cdonkami
grup spoleczriemarginalizowanych
Nie

Nalery poda6minimalny procentowy wskamik zatrudnieniaos6b nale24cychdojednej lub wigcej
kategorii,o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawyP4p,nie mniejszyniZ3\Yo, os6bzatrudnionych
przezzaldadypracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postppowanieprzepr ow adzacentralny zamawiaj4cy
Nie
Postgpowanieprzeprowadzapodmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli
przeprowadzeniepostppowania
Nie
Informacj e na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli prowadzenie
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postgpowania:
j estprzeprowadzanewsp6lnieprzezzamawiaj
Postgpowanie
4cych
Nie

Je2elitak, nalezywymienii zamawiajqcych,ktorzywsp6lnie przeprowadzaj4postgpowanieoraz
podai adresyich siedzib,krajowe numeryidentyfikacyjneoraz osobydo kontakt6w wrazz
danymido kontakt6w:

Postppowaniejest przeprowadzanewspt6lniezzamawiaj4cymi z innych pafsfw
cdonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzaniapostgpowaniawsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych pafstw
cdonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowaniekrajowe prawo zamrSwieri
publiczrych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Regionalnaw N,odzi,krajowy numer identyfikacyjny
36387901100000,
ul. ul. Piotrkowska 151 , 90950 L6d2, woj. l6dzkie,pafistwoPolska,tel.042
6649200,6649251, e-mailprokapellodz@neostrada.pl,
faks 426 649255.
Adres strony internetowej (URL ) : http ://www.lodz.pr.gov.pV
Adresprofilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt6rym moina uzyskai dostEpdo narzqdziiurzqdzenlub
format6w plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostqpne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJdCEGO: Inny (proszgokreSlii):
pafistwowaj ednostka or ganizacyjna nieposiadqqca osobowoSci prawnej
I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeieti rlotyczy)z
Podzial obowi4zk6w migdzy zamawialqcymiw przypadku wsp6lnegoprzeprowadzanra
postgpowania,w tym w przypadku wsp6lnegoprzeprowadzaniapostgpowaniaz
zamawiqqcymi z innych paristw czlonkowskichUnii Europejskiej (kt6ry zzamawiq4cych jest
odpowiedzialnyza przeprowadzeniepostgpowania,czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie
postgpowaniaodpowiadalqpozostali zamavnajqcy,e4 zam6wieniebgdzie udzielaneprzez
kaZdegozzamawiaj4cych indywidualnie, cry zam6wieniezostanieudzielonew imieniu i na
rzecz pozostatychzamawiajqcych):
I.4) KOMUNTKACJA:
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Nieograniczony,
pelny i bezao5redni
dostgpdo dokument6wz postgpowania
mofnauzyskad
pod adresem(URL)
Nie

Adres strony internetowejona ktt6,rejrarrieszczonabpdziespecyfikacja istotnych warunk6w
zam6wienia
Nie
http ://www lodz.pr.gov.pV

Dostgpdo dokumentSwz postppowaniajest ograniczony- wipcej informacji mo2nauzyskaf
pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniunaleZyprzesylad:
Elektroniczrie
Nie
adres

Dopuszcmnejest przeslanieofert lub wniosk6w o dopusz,czenie
do udzialu w
postppowaniuw inny spos6b:
Nie
Inny spos6b:

Wymaganejest przeslanieofert lub wniosk6w o dopuszczeniedo udzialu w postppowaniu
w inny spos6b:
Tak
Inny spos6b:
oferta powinna by6 sporz4dzonaw formie pisemnejpod rygorem niewaZnoSci
Adres:
ProkuraturaRegionalna w N-odA,ul. PiotrkowskaI 5 l, 90-950 N-6dL

Komunikacja elektroniczrawymaga korzystaniaznarz4dziiurz4dzefi lub format6w plik6w,
kt6re nie s4 og6lniedostgpne
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Nie
Nieoganiczony,pehty, bezpoSrednii bezplatnydostEpdo tych narzpdzimotnau4yskai pod
adresem:(tlRL)

SBKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Naava nadana zam6wieniaprzozzamawizj1cego:Pracekonserwatorskiei restauratorskie
zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnqtrznejwrazzLah;a;jamiw zabytkowym budynku
ProkuraturyRegionalnejw\,odziprry ul. Piotrkowskiej151
Numer referencyjny:RP VI WBA 26I.2.2018
Przedwszczpciempostgpowaniao udzieleniezam6wieniaprzeprowadzonodialog technicmy
Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mozliwoSciskladania ofert czpSciowych
Zam6wreniepodzielonejest na czpSci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczeniedo udzialu w postppowaniumozra skladadw
odniesieniudo:

T,amawiaj4cyzastrzngasobie prawo do udzielenial4czrie nastppuj4cychczgScilub grup
czpSci:

Maksymalna liczba czgScizam6wienia,na kt6re moiremstad udzielonezam6wieniejednemu
wvkonawcv:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres,rodzaj i iloit dostaw,uslug lub
robdt budowlanychlub okreilenie zapotrzebowaniai wymagafi) aw przypadku partnerstwa
innowacyjnego- okre5leniezapotrzebowaniana innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotemzam6wieniasq roboty budowlanew budynku Prokuratury
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Regionalnejwtr'odziprzy uI. Piotrkowskiej151 ( dawny palac Adolfa Kindermana)objqtego
indywidualn4ochronekonserwatorsk4wpisanegodo rejestruzabytk6wpod nr Nsl,polegaj4ce
na wykonaniu prac konserwatorskichi restauratorskich: 7.1. zabytkowejstolarki okiennej wraz z
Zaluzjam| | .2. zabytkowej stolarki drzwiowej zewn gtrmej .

II.5) Gl6wny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowekody CPV:

KodCPV

II.6) Calkowita wartoSd zam6wienia (je2eli zamawiajc1cy
podaje informacje o wartoSci
zam6wienia):
WartoSdbez VAI:
Waluta:
PLN
(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznegosystemuzakup6w- szacunkowqcalkowita
maksymalnawartoi1 w calym okresie obowiqzywaniaumow ramowej lub dynamicznego
systemuzakupdw)

Il.7) Czy przewiduje sig udzieleniezam6wief, o ktrirych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w
art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
przedmiotu,wielkoScilub zakresuorazwarunk6w na jakich zostan4udzielone
OkreSlenie
zam6wienia,o kt6rych mowa w art. 6T lst.l pkt 6 lub w art. l34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt6rym realimwane bgdziezam6wienielub okres, na kt6ry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na kt6ry mstal ustanowionydynamiczny systemzakupriw:
miesi4cach: lubdniach:
lub
data rozpoczpcia: lub zakofrczenia:2019-11-15
Okresw miesi4cactCkresw dniachDatarozpoczgciaDatazakonczenia

2019-1r-r5
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II.9) Informacje dodatkowe: 1. WymaganyprzezZamawiajqcego
termin wykonaniacaloSci
zam6wienia- od dnia podpisaniaumowy: 1.1Etap I - nie pSiniej niz do dnia 15 listopada2018r,
L2 Etap II - realizacjaprac w 2019 r. nie p6miej niZ do dnia 15 listopada 2019 r. 2. Zamaviajqcy
zasttzega,Zewykonywanie prac orazostatecznytermin zakonczeniarealizacjizam6wieniamoae
ulec zmianiei jest uzaleiniony od budzetuProkuratury Regionalnejna 2019 rok. Zamawiajqcy
przekazeWykonawcy informacjp o posiadanychSrodkachfinanso$ych przemaczonychna
realizacjqzam6wienia w 2019 r, niezwloczniepo otrzymaniuplanu finansowego na 2019 rok, nie
p6iniejjednak niZ do dnia 31 marca 2019r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNIYM, FINANSOWYM I TECHNICAIYM
[I.1) WARUNKIUDZTNL
U W POST4POWANIU
m.1.1) Kompetencjelub uprawnienia do prowadzeniaokre5lonejdzialalnoSci
zawodowej,o ile wynika to z odrgbnych przepisriw
OkreSleniewarunk6w: W zakresieposiadaniauprawniehZamawrajqcynie okresla
szczeg6towych wymagari
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreSleniewarunk6w:w celu potwierdzeniaspelnieniawarunku dotyczqcegosytuacji
ekonomiczneji finansowej Wykonawca powinien przedstawi6oplacon4polisp, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzajqcy,ZeWykonawcajest ubezpieczonyod
odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej dzialalnoficizvnqzanejzprzedmiotem
zam6wieniana kwotq nie mniejsz4niz500 000 z\.,obowi4zuj4caprzezcalyokresSwiadczenia
uslugi orazw okresietrwania gwarancji i rqkojmi,
Informacje dodatkowe
III.f 3) ZdolnoSdtechnicma lub zawodowa
OkreSleniewarunk6w: O udzieleniezam6wieniamog4 sig ubiegai wykonawcy,kt6rry
spehriaj4warunki okreSlonew art. 22 ustawyPzp I. posiadaj4wiedzgi doSwiadczenie.
W celu
potwierdzeniaspehrianiatego warunku, Wykonawca sklada Wkazwykonanych lub
wykonywanych rob6t budowlanych- zal cznik nr 5. Zamawialqcyvzna,2e Wykonawca
spehriaten warunek, jehelivrykaze, iz w okresieostatnichpipciu latprzed uplywem terminu
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skladaniaofert, a jeheli okres prowadzenia dziaLalnoSci
jest kr6tszy - w tym okresie,
nealizowalco najmniejdwa zam6wienia,o wartoScico najmniej 150 000 zlbruttoka1de,
polegaj4cena renowacji stolarki okiennej w budynku wpisanym do rejestru zabytk6w lub do
ewidencji zabytklw wraz zpodaniem ich rodzaju,warto5ci, daty, miejscawykonania i
podmiot6w, narzeczkt6rych te roboty zostalywykonane, zzalqczeniemdowod6w
okreSlajQcych
czy te roboty zostaLywykonane naleirycie,w szczeg6lnoSci
inform acji o tym czy
roboty zostalywykonane zgodnie zprzepisamiprawa budowlanegoi prawidlowo ukoriczone
Dowodami,o kt6rych mowa powyzej,s4:a) referencjebqd?innedokumentywystawione
przezpodmiot, na rzeczktorego roboty byty wykonywane, b) inne dokumenty - jeaeliz
uzasadnionychprzycryno obiektywnymcharakterzeWykonawcanie jest w stanieuzyskai
poSwiadczenia,o kt6rym mowa w lit. a. Wykonawca powinien przedstawi6wykazos6b, kt6re
bEdquczestniczy(,w wykonaniu zam6wienia,w szczeg6lnoSci
odpowiednalnychza
wykonywanie prac oraz ich kontrolq wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,doSwiadczeniai wyksztalcenianiezbgdnychdo wykonania zam6wienia,a takze
zakresu wykonywany ch przez nie c4znnoficioraz informacj4 o podstawie do dysponowania
tymi osobami.Wykonawcamusi dysponowaico najmniejnastgpuj4cymiosobami:1)
Kierownikiem prac konserwatorskichposiadaj4cymodpowiedniekwalifrkacje wynikqqce z
art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami
(D2.U.2017poz.2187 zpoin. zrn.),tj. osob4:a) kt6ra ukoncryLastudiadrugiegostopnialub
jednolite studia magisterskie,w zakresiekonserwacjii restauracji dziel sztuki lub konserwacji
zabytk6w orazktora po rozpoczQciustudi6w drugiegostopnialub po zaliczeniusz6stego
semestrujednolitych studi6wmagisterskich,przezco
najmniej9 miesiEcybralaudzialw
pracachkonserwatorskich,
pracachrestauratorskich
lub badaniachkonserwatorskich,
prowadzonychprry zabytkachwpisanychdo rejestru, inwentarzamuzeumbgd4cego
instytucj4 kultury lub zaliczanychdo jednej zkategorii, o kt6rych mowa w art. 74a ust.2
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,lub b) w dziedzinachnieobjgtych
programemstudi6wv,ryAsrych,
o kt6rych mowa w pkt a, akI6ra posiadal Swiadectwo
ukoticzeniaSredniejszkoty zawodowej oraztytulzawodowy albo wyksztatrcenieSrednielub
Sredniebranzowei dyplom potwierdzaj4cyposiadaniekwalifrkacjizawodowych w zawodach
odpowiadaj4cychdanej dziedzinielu6 dyplom mistrzaw zawodzteodpowiadaj4cymdanej
dziedztnie- orazkt6ra przez co najmniej 4latabrala udzial w pracach konserwatorskich,
pracachrestauratorskichlub badaniachkonserwatorskichprowadzonychprzy zabytkach
wpisanychdo rejestru, na Listg Skarb6wDziedzictwa,do inwentarza muzeumbgd4cego

7 219

2018-06-26ll:44

https:/ lbzp.tnp.gov.pllZP 4}}PodgladOpublikow anego.aspx?id:d71...

instytucj4 kultury lub innych zabytkachzaTrczanychdo
jednej zkategorii, o kt6rych mowa w
att. l4a ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad,zabytkami
(Dz.U.22017 r. poz.2187 ze zm.)Za osobyposiadaj4ceww. kwalifrk acjeuznajesig r6wnieZ
osoby,kt6re spelniajQwymaganiaokreslonew art. 37f , 37g i 37h ustawy z dnia23 lipca 2003
r. o ochroniezabytk6w i opiece nad zabytkami.2) Zespoiem realizujqcymprace
konserwatorskieskladaj4cym sip z wykwalifikowanej kadry pracowniczej, posiadaj4cej
kwalifikacje zawodowe adekwatnedo przedmiotuzam6wienia,tj. co najmniejjedn4 osobE
posiadaj4c4tyttilzawodowy w specjalizacjiobejmuj4cejkonserwacjgdrewna. Osoby te musz4
posiadadco najmniej 2 letnie do6wiadczeniezawodowewe wskazanychspecjalizacjach.
Wykonawcamohepolegai na wiedry i doSwiadczeniu,
potencjaletechnicznym,osobach
zdolnych do wykonania zam6wienia,zdolnoSciachfinansowych lub ekonomicmych innych
podmiot6w, niezale2nieod charakteruLqczqcychgo znimi stosunk6w.Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiqzanyjest udowodnic Zamawiaj4cemu,izbgdzie dysponowaltymi zasobami
niezbpdnymiw trakcie realizacjizam6wienia,w szczeg6lnoSci
przedstawiaj4cw tym celu
pisemnezobowiqzanietych podmiot6w do oddaniamu do dyspozycji niezbEdnychzasob6wna
potrzeby wykonania zam6wienia.
Zamawialqcywymaga od wykonawc6w wskazaniaw ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w postgpowaniuimion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSciprzy realizacji
zam6wieniawrazz informacj4o kwalifikacjachzawodowychlub do6wiadczeniu
tych os6b:
Tak
Informacje dodatkowe: Wszystkie prace konserwatorskieskladaj4cesig na przedmiot
zam6wieniazostan4wykonaneprzezosobywskazanew ofercie Wykonawcy,posiadaj4ce
odpowiedniekwalifikacje, wiedzEi do5wiadczenie,Zarowno osoby pehi4ce funkcje
kierowniczejak i sklad zespolukonserwatorskiegomusi pozostal niezmienrryprzez caly czas
realizacjizam6wienia.Zamawiq4cy dopuszczamozliwoll zmianpersonalnych,prry
jednoczesnymzapewnieniuzastgpstwaprzezosobg(y)posiadajqcq(e)
co najmniej
r6wnorzqdne kwalifi ka cj e. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiqqc ego.
rrr.2) P ODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawywykluczenia okreSlonew art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
lII.2.2) Tamawiaj4cy przewiduje wykluczeniewykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamaviajqcy przewidujenastgpuj4cefakultatywne podstawy wykluczpnn;
Tak (podstawawykluczeniaokreSlonaw art.24 ust. 5 pkt 1 ustawyPzp)
Tak (podstawawykluczenia okreSlonaw art.24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU
WST4PNEGOPOTWTERDZENT
A,2n NIE PODLEGA ON WYKLUCZ,ENIUORAZ
SPELNIA WARITNKIUDT,LAtr.U
W POST4POWANIUORAZ SPET,NIAKRYTERTA
SELEKCJI
OSwiadczenie
o niepodleganiuwykluczeniuorazspelnianiuwarunk6wudzialuw
postgpowaniu
Tak
O5wiadczenie
o spelnianiukryteri6w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OSWTa,OCZEN
r,Ue DOKUMENTOW, SKtrADAI\rYCH PF.ZEZ
WYKONAWC4 W POST4POWANIUNA WEZWANTEZAMAWTAJACEGOW CELU
POTWIERDZENIAOKOLICZNOSCI.O KT6RYCH MOWA W ARX,25 UST 1 PKT 3
USTAWYPZP:
ru.s) WYKAZ OSWTADCZENLUB DOKUMENToW SKT,ADAI\IYCHPRZEZ
wyKoNAwcE

w posT4powAf[ru

NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGOW CELU

POTWIERDZENIAOKOLICZNOSCI.O KTORYCH MOWA W ARX,25 UST 1 PKT 1
USTAWYPZP
m.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIAWARUNKOWUDZIAI-U W POSTQPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOWSELEKCJT:
III.6) WYKAZ OSWTADCZENLUB DOKUMENTOW SKr-ADANYCH PF(7,EZ
WYKONAWC4 W POST4POWANIUNA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGOW CBLU
POTWIERDZENIAOKOLICZNOSCI.O KTORYCH MOWA W ART,25 UST,1 PKT 2
USTAWYPZP
Wykonawcaskladav,,ykazwykonanychlub wykonywanychrob6tbudowlanych.
Zamawiajqcy
urrU 2eWykonawcaspehriaten warunek,jeZeliwykahe,iz w okresieostatnich
jest
pigciulatprzeduplywemterminuskladaniaofert,a jeleli okresprowadzeniadziaNalnoSci
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kr6ts4y- w tym okresie, nealizowal.co najmniej dwa zam6wienia, o wartoScico najmniej 150
000 zl brutto kaLde,polegaj4cena renowacji stolarki okiennej w budynku wpisanym do
rejestruzabytk6wlub do ewidencjizabytk6w wrazzpodaniemich rodzaju,warto$ci,daty,
miejscawykonania i podmiot6w,natzeczkt6rych te roboty zosta$ wykonane, zzalqczeniem
dowod6w,okreSlaj4cych cry te roboty zostaLywykonane nalezycie,w szczeg6lno$ci
informacji o tym cry roboty zostalywykonane zgodnie zprzepisamiprawa budowlanegoi
prawidlowo ukoficzone
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.2. aktualnegoodpisu z wlaSciwegorejestrulub z centralnejewidencji i informacji o
dzialalnoScigospodarczej,je2eIiodrqbneprzepisywymagaj4wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
wystawionenie wczeSniejnk 1 miesi4c przedterminem zLohenia
ofert, 1.3. informacji z
KrajowegoRejestruKarnegow zakresieokreSlonymw art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i2l ustawy
Pzp oraz odnoSnieskazaniazav,rykroczeniew zakresieokreslonymna podstawieart. 24 ust. 5
pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawionegonie wczesniejniL 6 miesigcy przeduplywem terminu
skladaniaofert, 1.4. aktualnegozaSwiadczenia
wlaSciwegonaczelnka urzqdu skarbowego
potwierdzajqcego,ze wykonawca nie zalegaz opLacaniem
podatk6w, wystawionegonie
wczeSniejniz 3 miesiqceprzeduplywem terminu skladaniaofert lub innego dokumentu
potwierdzajecego,2e wykonawca zawarl"porozumienie
z wlaSciwymorganempodatkowym w
sprawiesplat tych naleZnoSciwraz z ewentualnymiodsetkamilub grzywnami, w szczeg6lnoSci
uzyskal przewrdzianeprawem zwolnienie,odroczenieIub rozloLeniena ruty zale$ych
platnoScilub wstrzymaniew caloSciwykonania decyzjiwlaSciwegoorganu, 1.5. aktualnego
zaSwiadczeniawlaSciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZakladutJbezpieczeh
Spolecmych lub Kasy RolniczegoWezpieczenia Spolecmegoalbo innego dokumentu
potwierdzajecego,2e wykonawca nie zalegaz oplacaniemskladekna ubezpieczenie
zdrowotnelub spotecznewystawionegonie wczeSniejniz 3 miesi4ceprzeduplywem terminu
skladaniaofert lub innego dokumentupotwierdzajqcego,ze wykonawca zawarl porozumienie
z wlaSciwymorganemw sprawie splat tych naleZnoSciwrazzewentualnymi odsetkamilub
grzywnami,w szczeg6lnoSci
u4yskal przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenielub
rozloheniena raty zale$ych platnoScilub wstrzymaniew caloSciwykonania decyzji
wlaSciwegoorganu .2. JeheIiWykonawca ma siedzibglub miejsce zamieszkaniapoza
terytoriumRzeczypospolitejPolskiej :2.7, Zamiastdokument6wo kt6rych mowa w pkt 1.3
skladainformacjEz odpowiedniegorejestru albo, w prrypadku braku takiego rejestru,inny
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r6wnowa2nydokument wydany przezwlaSciwyorgan s4dowy lub administracyjnykraju, w
kt6rym wykonawca ma siedzibplub miejscezamieszkanialub miejsce zamieszkaniama osoba
, kt6rej dotyczyinformacjaalbo dokument,w zakresieokreslonymw art. 24 ust,1 pkt 13, 14 i
27 oraz art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawyP2p,2.2. Zamrastdokument6wo kt6rych mowa w pkt
1.2;1.4;1.5 skladadokumentlub dokumentywystawionew kraju, w kt6rym ma siedzibglub
miejsce zamieszkaniapotwierdzajqce,irc: l) nie zalegaz oplacaniempodatk6w, oplat, skladek
na ubezpieczeniespolecznei zdrowotne albo,2e zawafl.porozumieniez wla5ciwym organem
w sprawiesplaty tych nalemoSciwraz z ewentualnymiodsetkamilub grzywnami,w
szczeg6lnoSci
uzyskal przevidziane prawem zwolnienie,odroczenielub rozLoLenia
na raty
zaleglychplatnoScilub wstrzymaniew caloSciwykonania decyzjiwlaSciwegoorganu,2) nie
otwartojego likwidacji ani nie ogloszonoupadloSci.2.3.Dokumentyo kt6rym mowa w pkt 2.1
i2.2ppkt 1 powinny by6 wystawione nie wczeSniejniZ 6 miesipcy przeduptywem terminu
skladaniaofert. Dokument, o kt6rym mowa w pkt 2.2 ppkt 2 powinien byi wystawiony nie
wcze5niejniZ 3 miesiqceprzeduplywemtego terminu.2.4. JeZeliw kraju, w kt6rym
Wykonawca ma siedzibglub miejsce zamieszkanialub miejsce zamieszkaniama osoba,kt6rej
dokumentdotyczy,nie wydaje siEdokument6w,o kt6rych mowa w pkt 2.1 i2.2 zastqpujesip
je dokumentemzawierajecymodpowiedniooSwiadczenieWykonawcy, ze wskazaniemosoby
lub os6b uprawnionych do jego reprezentacjilub oSwiadczenieosoby,kt6rej dokumentmial
dotycryc, zlo1oneprzed organems4dowym,administracyjnym,albo organemsamorzqdu
zawodowegolub gospodarczegowlaSciwymzs wzglgduna siedzibglub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkaniatej osoby odpowiedniokraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibElub miejsce zamieszkanialub przed
notariuszem.Postanowieniapkt 2.3 stosujesiq odpowiednio.2.5. W przypadkuw4tpliwoSci,
co do treScidokumentuzlohonegoprzez WykonawcA,Zamawiajqcymoire nw6ci6 sig do
wlaSciwychorgan6w odpowiednio kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibglub miejsce
zamieszkanialub miejsce zamieszkaniama osoba,kt6rej dokument dotyczy,o udzielenie
niezbgdnych informacji dotyc zqcych tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) OPrS
ry. 1.1) Thyb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj4cy i4da wniesienia wadium:
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Informacja na temat wadium
Kaida oferta musi by6 zabezpieczonawadium nacaLyokres rwiqzaniaofert4 wwysokoSci 7
5007l (slownie:siedemtysigcy pigdsetzlotych).1.Z postEpowaniao udzieleniezam6wienia
zostaniewykluczony Wykonawca, kt6ry nie wniesie wadium. Wadium umosi sip przed
uplywem terminu skladania ofert. 2. Wadium mohebyc wniesionew nastEpuj4cychformachl
pieniqdzu,porqczeniachbankowychlub porgczeniachsp6ldzielczejkasy oszczgdnogciowokredytowej, ztym 2s porgczeniekasyjest zawszeporqczeniempienigznym, gwarancjach
bankowych, gwarancjachube4pieczeniowych,porgczeniachudzielanychprzezpodmioty,o
kt6rych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt2 ustawy zdnia 9 listopada2000r. o utworzeniuPolskiej
AgencjiRozwojuPrzedsiqbiorczoSci
(Dz. U. 22016r. poz.359 zp6in. zm.).3.Wadium
wniesionew formach niepienigirych powinno by(, ztolone w formie pisemneji zawierac:
nazwQi siedzibpudzielaj4cego zabezpieczenia,naz\,vQ
i siedzibEfnmy, dla kt6rej udzielane
jest zabezpieczenie,a w prrypadku konsorcjum- nazvvyi adresy firm tworz4cych to
konsorcjumlud lidera konsorcjum, narwEi siedzibgzamawiajqcego,cel wystawienia
zabezpieczenia,pekra nazweprzedmiotuzam6wienia, kwotq wadium, termin waZnoSci
zaberyieczenia,stwierdzenie,2e zobovnqzaniewystaw ioneprzez zabezpieczaj4cego
jest
zobowiqzaniemdo Swiadczeniapienipmego na rzecz Zamawiajqcego w razie niewykonania
przezwykonawcQzobowiqzahnieodwolalne,o kt6rych mowa w ust 5 i jest bezwarunkowei
platne na pierwsze ZqdanieZamaviajqcego, datEwystawienia zabezpieczenii podpisy os6b
uprawnionychdo wystawienia zabezpieczenia.
4. Zamawiq4cy dokona zwrotu wadium
niemvlocmiezgodnie zzasadamizawartymiw art. 46 ustawy Pzp. 5. Zatr4tmanie wadium
wraz z odsetkamiprzez zamawialqcegonast4piw przypadkachokre5lonychw art. 46 ust. 4a i
5 ustawy Pzp, 6. Wadium wniesionew pieni4dzu Zamawiqqcv przechowujena rachunku
bankowym. 7. Wadium wpieni4dzu naleirywplacii na konto Zamawiajqcego:NBP Odz. O. w
N-odziNr85 1010 13710004 881391200000z podaniemnumeruprzetarga8. Wadium
wniesioneprzelewemna konto Prokuratury RegionalnejwN-odnumane bpdzieza wniesione
w terminie, jeZeliprzed uplywem terminu skladaniaofert konto Zamaviajqcegobgdzie uzrrane
kwotQwadium. 9. Wadium wnoszonew formie gwarancji bankowej moheby(,wystawione
przez b ank kraj owy lub zagranicnry.

IV.1.3)Przewiduje sip udzielenie zalicznkna poczetwykonania zam6wienia:
Nie
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Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig dozenia ofert w postaci katalog6w elektroniczrych lub dol4czeniado
ofert katalog6w elektroniczrych:
Nie
Dopuszczasig zlozenieofert w postaci katalog6w elektronicznychlub doLqczenia
do ofert
katalog6w elektronicznych:
Nie
Informacjedodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig do2enia oferfy wariantowej:
Nie
Dopuszczasig zloZenieoferty wariantowej
Nie
Zlohenreoferty wariantowej dopuszczasiEtylko z jednoczesnym zloheniemoferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w,ktilrzy zostan4zaproszenido udzialu w
postgpowaniu
(przetarg ograniczony,negocjacje z ogloszeniem,dialog konkurencyjny,partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawc6w
Przewidywanaminimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna liczba wykonawc6w
Kryteria selekcjiwykonawc6w:

IV.1.7)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicmego systemuzakup6w:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przeviduje sig ograniczenieliczby uczestnik6wumowy ramowej:

Pr zevidnana maksymalna lic zha uczestnik6w umowy ramowej :
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Informaciedodatkowe:

zam6vienie obejmuje ustanowieniedynamicmego systemuzakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdqzamieszczonedodatkowe informacje dotyczqce
dynamicznego systemuzakup6w:

Informacjedodatkowe:

W ramachumowy ramowej/dynamicmegosystemuzakup6w dopuszczasig zloZenieofert w
formie katalog6w elektronicmych:

Przewidujesiq pobranieze zlohonychkatalog6welektronicznychinformacjipotrzebnychdo
sporzQdzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicmegosystemuzakup6w:

IV. 1.8) Aukcj a elektroniczra
Prznwidzianejest przeprowadzenieaukcji elektronicznej (przetargnieograniczony,przetarg
ograniczony,negocjacje z ogloszeniem)Nie
Nalezypodai adresstrony intemetowej,na kt6rej aukcjabqdzieprowadzona:

Nalezywskazadelementy,kt6rych warto5ci bpd4 prz:edmiotemaukcji elektroniczrej:
Przewiduje sig ogranicznniaco do przedstawionychwartoSci,wynikaj4ce z opisu
przedmiotu zam6wienia:

Nalezypoda6,kt6re informacjezostan4udostqpnionewykonawcomw trakcie aukcji
elektronicmejoraz jaki bpdzietermin ich udostgpnienia:
Informacje dotyc zqce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jakijest przewidzianyspos6bpostqpowaniaw toku aukcji elektronicmej i jakie bgd4 warunki, na
jakich wykonawcy bpdqmogli licytowa6 (minimalnewysokoScipost4pieri):
Informacje dotyczqcewykorzystywanegosprzgtuelektronicmego,rorwiqzari i specyfikacji
technicznychw zakresiepol4czeri:
Wymaganiadotyczqcerejestracjii identyfikacjiwykonawc6ww aukcji elektronicznej:
Informacjeo liczbie etap6waukcji elektronicmeji czasieich trwania:

1 42 1 9

2018-06-26
1l:44

bttps:
I /bzptry.gov.pllT 4}}PodgladOpublikowanego.aspx?id:d7
I ...

Czastrwania:

Czywykonawct kt6rzy nie zlofrlinowych post4pieri,zostanqzakwalifikowani
do nastgpnego
etapu:
Warunkizamknigciaaukcjielektronicznej
:

IV.2) KRYTERIA OCEI\rYOFERT
IV.2.1)Kryteria ocenyofert:
IV2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cenaoferty

0,85

Okres gwarancji i rEkojmi ),15

IV.2.3) Zastosowanieprocedury, o kt6rej mowa w art. 24za ust.l ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
rv.3) Negocjacjez ogloszeniem,dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania,kt6re muszgspehria6wszystkieoferty:

Przewidzianejest zasffzelenieprawa do udzielenia zam6wieniana podstawie ofert wstgpnych
bez przeprowadzenianegocjacjiNie
Przewrdzianyjest podzial negocjacjina etapy w celu ograniczenialiczbyofert: Nie
Nalery poda6 informacje na temat etap6w negocjacji(w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagafi zamawiajecegolub informacja o sposobieuzyskaniatego opisu:
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Informacja o wysokosci nag6d dla wykonawc6w, ktorryt podczasdialogu konkurencyjnego
przedstawilitozwiqzaniastanowiqcepodstawgdo skladaniaofert, jezelizamaviajqcy przewiduje
nagrody:

Wstgpny harmonogam postgpowania:

Podzialdialogu na etapy w celu ograniczenialiczbyrozwi4zari:Nie
Nalery podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacjedodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wieniadefiniuj4ceminimalne wymagania,kt6rym muszq
odpowiadai ws4rstkie oferty:

PodziaN
negocjacjina etapy w celu ograniczeniuliczby ofert podlegaj4cychnegocjacjompoprzez
zastosowaniekryteri6w oceny ofert wskazanychw specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzieprowadzonalicytacja elektronicma:
Adres strony internetowej,na kt6rej jest dostgpnyopis przedmiotu zam6wieniaw licytacji
elektronicmej:
Wymaganiadotyczqcerejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicmej, w tym
wymagania technicme urzqdzehinformatyc znych:
Spos6bpostEpowaniaw toku licytacji elektronicznej,w tym okreSlenieminimalnych wysokoSci
post4pief:
Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicmej i czasieich trwania:
Czastrwania:

Wykonawcy,kt6rry nie zlo?ylinowych post4pieri,zostanqzakwalifikowanido nastppnego
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etapu:
Terminskladaniawniosk6w o dopuszczenie
do udzialuw licytacji elektronicznej:
Data: godztna
Termin otwarcia licytacji elektronicmej:
Termin i warunki zamkniEcialicytacji elektronicznej:

Istotnedla stronpostanowienia,kt6re zostan4*prowadzone do tresci zawieranejumowy w
sprawiezam6wieniapublicmego, albo og6lnewarunki umowy, albo wz6r gmowy:

Wymagania dotyc zqce zabe zpiec zenia naleLrytego wyko nania umowy :

Informacjedodatkowe:

rv.s) ZMTANAUMOWY
Przewiduje sip istotne zrniany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na
podstawiekt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalery wskazadzakres, charakter nnian oraz warunki wprowad zenia nrian:
W przypadku:1.1 zmianypowszechnieobowi4zuj4cychprzepis6wprawa w zakresiemaj4cym
wptyw narealizacjqprzedmiotuzam6wienia,1.2.powstaniarozbieZnoSci
lub niejasnoSci
w
rozumieniupojgi uzytych w umowie, kt6rych nie bpdzie mo2nausun4i w inny spos6b,a zmiana
bpdzieumoZliwiai usunigcierozbieznoSci
i doprecyzowanieumowy w celujednomacznej
interpretacjijej zapis6wptzez Strony. 1.3 Zamawiajqcyprzewiduje takae mo2liwoS6dokonania
zmianpostanowierininiejszejumowy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towar6w i uslug,
b) wysokoSciminimalnegowynagrodzeniazapracg albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonychna podstawieprzepis6wustawy z dnia l0 paldziernka 2002 r. o minimalnym
wynagodzeniu za pracQ,c) zasadpodleganiaubezpieczeniomspolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemulub wysokoScistawki skladki na ubezpieczeniespolecznelub zdrowotne
IV.6) INF ORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.f) Spos6budostppniania informacji o charakterze poufnym (iezeli dotyczy):

Srodki sluZ4ceochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczeniedo udzialu w postgpowaniu:
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Data:2018-07-12, godzina:10:00,
Skr6cenieterminu skladaniawniosk6w, ze wzglEduna piln4 potrzebgudzieleniazam6wienia
(przetargnieograniczony,przetarg ograniczony,negocjacje zogloszeniem):
Nie
Wskazai powody:

Jpzryk
lub jqryki, wjakich mogeby6 sporz4dzane
oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udzialuw
postEpowaniu

IV.6.3) Termin zwi4zaniaofert4: do: okresw dniach:30 (od ostatecmegoterminu skladania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowaniao udzieleniezam6wienia,w przypadku
nieprzyznaniaSrodk6w pochodzqcychz budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych
zwrotowi Srodk6wz pomocy udzielonej prrrczparistwacdonkowskie Europejskiego
Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA), ktr6remialy by(. przenr cr,onena sfinansowanie
caloSciIub czpScizam6wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowaniao udzieleniezamriwienia,jeZeli Srodki
slu2qcesfinansowaniuzamrfwierfina badania naukowe lub prace roavojowe, kt6re
zamawiaj4cy zamierzal przemraczydna sfinansowaniecaloScilub czpscizam6wienia,nie
znstaly mu przyztane Nie
IV.6.6) Informacj e dodatkowe:
1. Istotnepostanowienia,kt6re bgd4wprowadzonedo tre6ciumowy, okreSlawz6r umowy,
stanowi4cyzalqcznlknr 7 do SIWZ. 2. Umowa zostaniezawartaw formie pisemnej,z
zastrzeheniem
art. 183, w terminie nie kr6tszymntL 5 dni od dnia przeslania zavnadomieniao
wyborzenajkorzystniejszej
oferty. 3. Je2ehWykonawca,
kt6regooferta zostalawybrana,uchyla
sig od zawarciaumowy w sprawie zam6wieniapublicmego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenra nale4tte go wykonania umowy, Zamawiajqcy moLe wy brai ofert g
najkorzystniejsz4
spoSr6dpozostalychofertbezprzeprowadzaniaichponownego
badaniai oceny,
chyba 2e zachodz4przeslankiuniewa2nieniapostgpowania,o kt6rych mowa w art. 93 ust. I
ustawyPzp.4.ZamawrajqcyprzewidujemozliwoS(,zmianpostanowienzawaftej
umowy w
stosunkudo treScioferty zgodniez zapisami$ 18 projektu umowy stanowi4cego zalqczniknr 7 do
SIWZ. 5. Zamaviajqcy oSwiadcza,ze dane sluzbowepracowrlrkow Zamawiaj4cego(imiq,
nazwiskoi nr tel. sluzbowego)podanew niniejszejSpecyfikacji,s4 przekazanew celu
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zapewnienianale?tego i starannegoprzeprowadzeniapostQpowania przetargowego.6.
zamaviajqcy przekazuje wykonawcy ,,Klauzulg informacyj nt, - zalqcnknr

l1 wynik qqca z

art.13 RODO dotycz4c4l Wykonawcy bgd4cegoosob4 fizycmqprowadz4c4jednoosobow4
dzialalno5i gospodarczq pehromocnikaWykonawcy bqd4cegoosobq firycmq" czfonkaorganu
zarzqdzqqcegoWykonawcy, bpd4cegoosob4frry"roi

osoby frzycznejskierowanejdo

prrygotowania i przeprowadzeniapostepowaniao udzieleniezam6wienia publicme go.7.
Wykonawca odnoSniedo wykonania obowiqzku informowaniaprzezWykonawca w stosunkudo:
osoby frzycnej skierowanej dorealizacjizam6wienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego
bEd4cegoosobafiryczn4 podwykonawcy/podmiotutrzeciegobEd4cegoosob4 frzycmq
prowadzqc4jednoosobowqdnatalnoSigospodarczaupelnomocnikapodwykonawcy/podmiotu
trzeciegobEd4cegoosob4firycm4

czlonka organu zarz4dzalqcego
podwykonawcy/podmiotu

ttzeciegobgd4cegoosob4 firycmqsklada oSwiadczeniewg wzoru stanowiqcego zalqcznknr 10.
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