Specyfikacja Przedmiotu Przetargu
Nr KP/20/489/2016

dla zadania:

„Wykonanie remontu w Usługowcu Hali W – 420 pomieszczeń symulatora
(„JASKINI”), serwerowni, zaplecza technicznego wraz z instalacjami p. poż.,
klimatyzacji, ET, zasilania i łączności przy wydziale 5900 na terenie
Zakładów Mechanicznych „BUMAR – Łabędy” S.A.”
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I.

Zamawiający:

Zakłady Mechaniczne „BUMAR - ŁABĘDY" S.A.
ul. Mechaników 9
44-109 Gliwice
tel. 32 734 53 43
www.bumar.gliwice.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z dnia 22 grudnia 2015 r. Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem postępowań
przetargowych przeprowadzanych w Zakładach Mechanicznych „BUMARŁABĘDY” S.A. w Gliwicach”, dostępnym w siedzibie Spółki , w pokoju 102 (I
Piętro) Budynku Usług Technicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w Usługowcu Hali W 420
pomieszczeń symulatora („JASKINI”), serwerowni, zaplecza technicznego wraz z
instalacjami p. poż., klimatyzacji, ET, zasilania i łączności przy wydziale 5900” na
terenie Zamawiającego.
Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje:
1. Remont pomieszczeń obejmuje:
- demontaż i wymiana instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z klimatyzacją,
- prace wykończeniowe - tynkarskie ściany i sufity, zabudowa białej armatury
ceramicznej w WC i łazience,
d) - demontaż okien i zamurowanie otworów okiennych w „JASKINI”,
a)
b)
c)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

- wyrównanie posadzki i montaż podłóg, w tym podłogi z wykładziną
antystatyczną w serwerowni,
- demontaż i ułożenie płytek ceramicznych podłogowych w pomieszczeniach
socjalno - sanitarnych,
- montaż i ułożenie płytek ceramicznych ściennych,
- malowanie całościowe,
- wyburzenie stropu na fragmencie pierwszego piętra,
- wykonanie instalacji aerozolowego systemu gaszenia dla serwerowni,
- wykonanie podłogi technicznej dla pomieszczenia jaskini i serwerowni
(wykładzina antystatyczna),
- wykonanie otworu technicznego 3,0m x 3,0m,
- dostosowanie całego obiektu do obowiązujących przepisów PPOŻ (malowanie
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wystających elementów konstrukcji dachu i piwnicy farbami pęczniejącymi,
wymiana drzwi na korytarzach i klatkach schodowych oraz zabezpieczenie wydzielenie klatek schodowych, wykonanie przepustów w ścianie oddzielenia
przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ), z uzyskaniem
wymaganych uzgodnień
n) - wymiana wierzchnich warstw dachu oraz obróbek blacharskich,
o) - wymiana istniejącej instalacji odgromowej,
p) - wykonanie wewnętrznej instalacji kontroli dostępu i systemu wizyjnego,
q) - wykonanie instalacji teleinformatycznej obiektu,
r)
- dostosowanie wewnętrznej instalacji hydrantowej obiektu do istniejących
przepisów PPOŻ,
s) - wykonanie belek żelbetowych pod zabezpieczenie szaf serwerowych.
t) przeprowadzenie prób, kontroli nowych instalacji wraz z wykonaniem
protokołów
odbiorowych przez uprawnione osoby.
2. Wykonanie projektów branżowych, wraz z projektem rozbiórki.
3. Wykonanie obmiarów i kosztorysów.
4. Uzyskanie decyzji, pozwoleń, zgłoszeń oraz odstępstw od przepisów technicznobudowlanych
z niezbędnymi uzgodnieniami i ekspertyzami, o ile będą
konieczne.
5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej – dwa egzemplarze + 1 płyta CD.
6. Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia wraz z opłatami zgodnie z przepisami prawa (w
przypadku takiej konieczności).
Uszczegółowienie lokalizacji nastąpi w trakcie przeprowadzonej wizji
lokalnej.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej
określone warunki i posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.2. Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym
okresie, zrealizowali co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu nowej lub
modernizacji istniejącej inwestycji na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł (dwa
miliony złotych). Dla wykazania tego warunku Wykonawca przedstawi wykaz
usług wraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (referencje,
poświadczenia).
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na
podstawie warunków określonych w „Regulaminie postępowań przetargowych w
Zakładach Mechanicznych „BUMAR- ŁABĘDY" S.A. w Gliwicach".
1.5. Dysponują osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia.
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1.6. Wpłacą Wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy
złotych, zero groszy) w terminie do dnia w którym upływa termin składania ofert,
lub przedstawią w oryginale gwarancję bankową na min. w/w kwotę. W przypadku
składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej dokument ten
powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien w swej
treści zawierać:
a). Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcę)
Beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (Bank) oraz wskazanie ich siedzib.
b). Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c). Kwotę gwarancji.
d). Termin ważności gwarancji.
e). Zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę
wybrano:
-odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek:
Zakłady Mechaniczne ‘’BUMAR – ŁABĘDY’’ S.A. – Bank Spółdzielczy o/Gliwice
94 8457 0008 2008 0064 2545 0001
Tytułem: WADIUM – PRZETARG: Wykonanie remontu w Usługowcu Hali W –
420 „JASKINIA” na terenie Zakładów Mechanicznych ’’BUMAR – ŁABĘDY’’
S.A.
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. Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy dołączyć do oferty.
Wadium ulega przepadkowi:
a) w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozstrzygnięciu przetargu,
b) w przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę,
c) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Zamawiający zwraca Wadium wszystkim oferentom, których oferty nie zostały
wybrane niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej lub jej
unieważnieniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni po zatwierdzeniu wyników
postępowania.
Wadium wybranego oferenta zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od podpisania
Umowy.
2. Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację przedmiotu zamówienia,
zobowiązany jest odbyć wizję lokalną. Celem potwierdzenia niniejszego warunku,
Zamawiający podczas przeprowadzania wizji lokalnej, wyda Wykonawcy
ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stosowne potwierdzenie odbycia wizji
lokalnej, które należy załączyć do oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SPP).
3. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawca uwzględni w ofercie
cenowej wszelkie niezbędne elementy do prawidłowej realizacji zamówienia.
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V. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. Oferta musi zawierać:
1) Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.
2) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej z oświadczeniem Wykonawcy (załącznik nr
2).
3) Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 4).
4) Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami w stosunku do Urzędu Skarbowego
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(załącznik nr 5).
5) Oświadczenie się o zapoznaniu z niniejszą specyfikacją i akceptacja w całości jej
postanowień (załącznik nr 6).
6) Deklaracja niezmienności ceny do końca realizacji przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 7).
7) Deklaracja zapoznania się ze wzorem umowy (załącznik 8).
8) Wykaz usług wraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług
(referencje, poświadczenia).
9) Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności (załącznik nr 9).
10) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 10).
11) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania Ofert; w przypadku zaświadczenia o
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej; w przypadku zarejestrowania w
Krajowym Rejestrze Sadowym, Zamawiający dopuszcza przedstawienie
odpowiedniego rejestru Krajowego rejestru Sądowego w formie pobranego ze
strony internetowej Ministra Sprawiedliwości.
12) Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę
aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Zamówienia, na sumę co
najmniej
1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na każdy
wypadek ubezpieczeniowy. W przypadku jej wygaśnięcia w trakcie realizacji
zadania oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia na podobnych warunkach.
13) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, a w szczególności Zamawiający
wymaga wniesienia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w
formie niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
w pieniądzu.
14) Informacje w zakresie poniższych kwestii:
a) przewidziane materiały – deklaracje, aprobaty techniczne,
b) technologia wykonania prac, rozbiórek – szkice, opis,
c) harmonogram – projekt do uzgodnienia i zatwierdzenia przed podpisaniem
Umowy,
d) sposób utylizacji materiałów, zagospodarowania odpadów
e) sposób oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
f) projekt koncepcyjny modernizowanego obiektu zawierający branże:
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architektoniczną, z propozycją planowanych materiałów wraz z propozycją
rozmieszczenia symulatorów, serwerów, biurek oraz podziału pomieszczeń
na poszczególne potrzeby, wraz z pokazaniem sposobu zabezpieczenia
budynku do obecnych warunków PPOŻ.,
 elektryczną ,
 wodno – kanalizacyjną,
 centralnego ogrzewania,
 klimatyzacyjną,
 teleinformatyczną.
g) Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru wraz z harmonogramem
rzeczowo- finansowym i warunkami płatności.
h) Ostatnie sprawozdanie GUS F-01 lub bilans z rachunkiem zysków i strat.
i) W przypadku oferty złożonej przez Konsorcjum przedłożyć Umowę
konsorcjum z wskazaniem Lidera odpowiedzialnego za udzielenie gwarancji,
złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń .UWAGA - dokumenty z
poz. 3 i 4, 9 do 11 oraz 14 h (ekonomiczne) składają wszyscy uczestnicy
konsorcjum.

VI. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować, po odbyciu wizji lokalnej.
2. Zamawiający do celów przygotowania oferty dopuszcza możliwość kierowania do
Zamawiającego
dodatkowych
zapytań
na
adres
e-mail:
askoludek@bumar.gliwice.pl, sgut@bumar.gliwice.pl., jolek@bumar.gliwice.pl.
3. Oferta powinna być sporządzona na piśmie i złożona w zapieczętowanej
kopercie z dopiskiem Nie otwierać: Przetarg nieograniczony – „Wykonanie
pomieszczeń symulatora („JASKINI”), serwerowni, zaplecza technicznego
wraz z instalacjami
p. poż., klimatyzacji, ET, zasilania i łączności
w Usługowcu Hali W–420 przy wydziale 5900 na terenie Zakładów
Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A." w Gliwicach, ul. Mechaników 9"
4. Oferta i wszelkie załączone do niej dokumenty/oświadczenia mają być podpisane
przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli i podpisywania w
imieniu Wykonawcy.
5. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być kolejno
ponumerowane
i parafowane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
6. Załączone do oferty dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej
„za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.
7. W przypadku podpisu oferty przez inna osobę, do oferty należy dołączyć
stosowne Pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do
niej. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze w wersji
wydrukowanej.
9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie
oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez Wykonawcę.
10. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres
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Wykonawcy.
11. Koperta/opakowanie powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do
terminu jej otwarcia.
12. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników
postępowania należy załączyć w osobnym opakowaniu z napisem „informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom
postępowania".
13. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
14. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
15. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty niezależnie
od wyników postępowania.

VII. Zasady oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

a)
b)
c)

1. Weryfikacji ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana
przez Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR - ŁABĘDY" S.A.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zapisów zawartych w ofercie
wybranego Oferenta i negocjacji ceny.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Wybór Oferenta nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia
składania ofert. Oferent składający ofertę związany jest z nią do czasu
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty jednak nie dłużej jak 60 dni od dnia
złożenia oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
swobodnego wyboru oferty,
unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny,
odstąpienia od przetargu w każdym momencie jego trwania.

VIII.

Terminy realizacji prac

Wykonanie całego zamówienia powinno nastąpić nie dalej niż w okresie 90 dni od daty
podpisania umowy, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia okresu z uwagi na
uzyskanie stosownych zezwoleń i warunki atmosferyczne, które nie pozwolą na
prowadzenie prac zgodnie z technologią producenta. Na powyższe Wykonawca musi
uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, w postaci aneksu do Umowy

IX.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Oferta musi zawierać ostateczną, ryczałtową cenę za przedmiot zamówienia
obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem ewentualnych opłat i podatków.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
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następującymi kryteriami
1. Cena, warunki płatności,

-70 pkt.

2. Referencje, gwarancje,

-15 pkt.

3. Technologia wykonania

-15 pkt.

3. Wykonawca może uzyskać maksymalnie -100 pkt,
4. Zamawiający może żądać udzielania przez oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich
oraz omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym
oferenta. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
ofert. W takim przypadku zamawiający zaprosi oferentów, których oferty
spełniają wymagania w SPP i zostaną uznane przez Zamawiającego za
najkorzystniejsze

X. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w zamkniętej zapieczętowanej kopercie w siedzibie
Zamawiającego w sekretariacie komisji przetargowej: Budynek Usług
Technicznych, III piętro, pokój 312; tel: (32) 734 50 27 lub przesłać pocztą na
adres: Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. ul. Mechaników 9, 44-109
Gliwice (z dopiskiem przy adresie: Przetarg nieograniczony - Wykonanie
pomieszczeń symulatora („JASKINI”), serwerowni, zaplecza technicznego
wraz z instalacjami p. poą., klimatyzacji, ET, zasilania i łączności w
Usługowcu Hali W - 420 przy wydziale 5900 na terenie Zakładów
Mechanicznych „BUMAR - ŁABĘDY S.A." w Gliwicach, ul. Mechaników 9.
Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2016 r. o godz. 14:00. Oferty
otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferty winny być podpisanie przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania oferenta.
3. Oferty nie podpisane lub podpisane niezgodnie z zasadą reprezentacji zostaną
odrzucone.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
zasad jak oferta, przy czym na kopercie należy dodatkowo umieścić wyraźny
napis „ZMIANA".
6. Koperty oznaczone wyrazem „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
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zasad, jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie
„WYCOFANIE".
8. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. Otwarcie ofert nastąpi w
siedzibie Zamawiającego - Budynek Usług Technicznych w dniu 10.01.2017 r. o
godzinie 10:00.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia wyników przetargu do dnia
24.01.2016 celem weryfikacji ofert.
10. Otwarcie ofert jest niejawne.

XI. Warunki oraz tryb zawarcia umowy
1. Z Wykonawcą wybranym w postępowaniu zostanie zawarta umowa, której
projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SPP.
2. O wyniku przetargu, Zamawiający zawiadamia pisemnie wszystkich
Wykonawców, którzy brali udział w przetargu.
3. Umowa zostanie zawarta w możliwie najszybszym terminie (do 30 dni) po
przekazaniu zawiadomienia o wyborze, jednak nie później niż przed upływem
terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin
zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe
dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera tę spośród
pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że upłynął
termin związania ofertą. Jeśli upłynął termin związania ofertą Zamawiający
unieważnia przetarg.

XII. Osoby upoważnione do kontaktu
1. Przedstawicielami Zamawiającego będą:
- Andrzej Skoludek tel.: 502 - 307 - 274 w godz. 8:00 - 14:00.
- Sławomir Gut tel.: 509 - 842 - 569 w godz. 8:00 - 14:00.
- Jerzy Olek tel.: 512 113 087 w godz. 08:00 – 14:00.

XIII. Informacje dodatkowe
1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SPP przeznaczone są wyłącznie
w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być
wykorzystywane w inny sposób ani udostępniane osobom nieuczestniczących w
postępowaniu.
2. Po odbytych wizjach lokalnych Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia
zmian w specyfikacji.
3. Wprowadzone zmiany zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom i będą
one dla nich wiążące.
4. Wykonawca ponosi koszty wizji lokalnej, wykonania wszelkich niezbędnych
pomiarów oraz ekspertyz.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość - w przypadku, gdy oferowane ceny
przekroczą wysokość środków zaplanowanych na realizację zamówienia 10

dokonania zmiany przedmiotu zamówienia poprzez ograniczenie jego zakresu.
6. Zamawiający zachowuje prawo odwołania lub unieważnienia postępowania, bez
podania przyczyn, na każdym etapie postępowania.
7. Wykonawca
dostarczy
Zamawiającemu
dokumentacje
projektową
powykonawczą w liczbie (2) egzemplarzy w wersji papierowej plus 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej zgodnie z zapisami w SPP.
8. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zadania, w
tym dotyczące opłat urzędowych w urzędach administracji publicznej ponoszone
są przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość - w przypadku, gdy oferowane ceny
przekroczą wysokość środków zaplanowanych na realizację zamówienia dokonania zmiany przedmiotu zamówienia poprzez ograniczenie jego zakresu
lub całkowite odstąpienie.
Uwaga:
Warunkiem złożenia oferty jest wizja lokalna u Zamawiającego.
Osoby do kontaktu:
- Andrzej Skoludek tel. 502 307 274.
- Sławomir Gut, tel. 509 842 569, lub 32 734 53 43.
- Jerzy Olek, tel. 512 113 087.

XIV. Specyfikacja techniczna zamówienia
1) Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w Usługowcu Hali W 420
pomieszczeń symulatora („JASKINI”), serwerowni, zaplecza technicznego wraz z
instalacjami p. poż., klimatyzacji, ET, zasilania i łączności przy wydziale 5900” na
terenie Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac został określony w pkt III Specyfikacji
Przedmiotu Przetargu.
2) Materiały, sprzęt
Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim
normom i
posiadać między innymi:
o Aprobaty techniczne ITB,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą lub PN,
o Certyfikat na znak Bezpieczeństwa,
o Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru norm polskich,
o Na opakowaniach używanych materiałów powinien znajdować
się termin przydatności do stosowania,
o Do gruntowania należy użyć preparatów do tego
przeznaczonych zgodnie z zaleceniami danego producenta.
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca zobowiązany jest używać takich narzędzi, które są sprawne technicznie, nie
mają niekorzystnego wpływu na jakość użytych materiałów i wykonywanych prac
remontowych oraz będą przyjazne dla środowiska.
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3) Dokumentacja – DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA:
Opracowanie musi przedstawiać:
 opis wykonanych prac zgodnie z oceną stanu technicznego wraz z pracami
dodatkowymi,
 zastosowane materiały, atesty, deklarację,
 dokumentację zdjęciową z przedstawieniem wykonanych prac remontowych,
 szkice, rysunki uwzględniające zmiany,
 protokoły z pomiarów i badań wykonanych instalacji,
 w przypadku konieczności uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych
na rozpoczęcie robót, wszystkie niezbędne uzgodnienia, oświadczenia
wymagane przepisami prawa.
4) Transport i składowanie.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak,
aby zachować ich dobry stan techniczny i chroniły przed wpływami atmosferycznymi.
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie w pomieszczeniach
krytych
i zamkniętych wyznaczonych przez Zamawiającego.
5) Odpady.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego kontenera do
składowania tymczasowego gruzu i innych odpadów powstałych w wyniku
prowadzonych prac.
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powstałych odpadów
po budowlanych i przekaże Zamawiającemu kartę odpadu potwierdzającą ich
zeskładowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przepisy związane:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia Dz.U. nr 12, poz. 1126,
2. Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia
8 marca 2016 r. opublikowana w Dz.U. 2016, poz. 290).
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach Dz.U. nr 62 z 2001 poz. 628 z późniejszymi
zmianami.
4. Aktualne obowiązujące normatywy techniczne i inne przepisy dotyczące robót
rozbiórkowych, budowlanych.

Załączniki:
Nr 1 - Kosztorys ofertowy - przygotowany przez Wykonawcę
Nr 2 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej z oświadczeniem Wykonawcy.
Nr 3 - Projekt Umowy.
Nr 4 - Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS.
Nr 5 - Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami w stosunku do Urzędu Skarbowego.
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Nr 6 - Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą specyfikacją i akceptacja w całości jej
postanowień.
Nr 7 - Deklaracja niezmienności ceny do końca realizacji przedmiotowych zadań.
Nr 8 - Deklaracja zapoznania się z wzorem umowy.
Nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności.
Nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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