Olsztyn, dnia 12.04.2017 r.
Znak: WIOŚ-T.272.1.3.2017

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia

Rozdział I. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn,
tel. (89) 522 08 00, faks (89) 527 32 84, NIP 739-11-46-816, REGON 000162381,
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00, strona internetowa:
http://wios.ssdip.bip.gov.pl/

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Rodzaj zamówienia – roboty
budowlane. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
5.225.000,00 euro.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie systemu okablowania strukturalnego z
dedykowaną siecią zasilającą oraz wykonanie robót remontowych w budynku
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Osińskiego 12/13.
2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
1) instalacyjne roboty elektrotechniczne 45315100-9,
2) roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311000-0,
3) instalowanie okablowania komputerowego 45314320-0,
4) roboty budowlane w zakresie budynków 45210000-2,
5) roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie systemu okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą w
pomieszczeniach znajdujących się, na parterze, I i II piętrze budynku Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie mieszczącego się przy
ul. Osińskiego 12/13, w tym:
a) rozbudowa rozdzielni głównej budynku umożliwiająca przyłączenie linii WLZ do
rozdzielnic piętrowych,
b) parter – wykonanie serwerowni i pion na piętra I i II – lokalizacje zgodnie z
oznaczeniem na rzutach stanowiących załącznik nr 9.2 do specyfikacji istotnych
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warunków zamówienia),
c) I piętro – pomieszczenie szafy FD1, wyposażenie szafy FD1 w zakresie dostosowanym
do ilości realizowanych PEL – lokalizacje zgodnie z oznaczeniem na rzutach oraz
instalacja w sekretariacie i gabinetach nr 1 i 2,
d) II piętro – kompletna instalacja, przygotowanie pionu do rozbudowy instalacji na III
piętro – lokalizacje zgodnie z oznaczeniem na rzutach,
e) wykonanie przewidzianych w dokumentacji projektowej pomiarów odbiorczych
instalacji sieci logicznej i elektrycznej,
f) wykonanie i dostarczenie zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia
zgłoszenia gotowości do odbioru sieci logicznej i elektrycznej dokumentacji
powykonawczej (zawierającej m. in. protokoły kompletności pomiarów wykonanej sieci
logicznej i elektrycznej) w postaci papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej na dysku CD w 3 egzemplarzach, przy czym rysunki i schematy muszą
być zapisane w formacie „dwg”,
g) dostarczenie zamawiającemu w terminie 40 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń
protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia certyfikatu wystawionego przez
producenta zainstalowanego systemu okablowania strukturalnego, potwierdzającego
udzielenie co najmniej 20 letniej gwarancji niezawodności systemu,
2) wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach znajdujących się na I, II i III piętrze
budynku obejmujących:
a) roboty rozbiórkowe,
b) wykonanie ścian działowych,
c) wykonanie tynków gipsowych,
d) wymianę istniejących podłóg,
e) roboty malarskie,
f) częściową wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej,
g) instalację nowego oświetlenia.
4. Roboty remontowe podzielone zostały na dwa etapy, tj.:
1) etap I obejmujący remont pomieszczeń na II i III piętrze z przeznaczeniem na biura,
którego realizację wykonawca rozpocznie od dnia podpisania umowy,
2) etap II obejmujący adaptację pomieszczenia na I piętrze na potrzeby sekretariatu oraz
gabinetów nr 1 i nr 2, którego realizację wykonawca rozpocznie od dnia 3 lipca 2017 r.
5. Wykonawca uwzględni w harmonogramie robót taki sposób prowadzenia i zakończenia
prac związanych z wykonaniem systemu okablowania strukturalnego oraz remontem
pomieszczeń na II i III piętrze, aby niezwłocznie po ich odbiorze pracownicy
zamawiającego mogli zagospodarować powstałe pomieszczenia biurowe.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – załącznikach do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia; przedmiary robót załączone do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia traktowane są jedynie jako materiał pomocniczy i nie stanowią
opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
7. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót lub
przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe
lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń
równoważnych w stosunku do wskazanych w wymienionych wyżej dokumentach pod
warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym
poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem:
1) charakteru użytkowego,
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2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość),
3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
8. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca, przy
czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym przez
wykonawcę w złożonej ofercie.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania porządku i ostrożności podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia i po jego zakończeniu, dlatego też będzie musiał
dołożyć wszelkich starań w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem czy
uszkodzeniem elementów stałych, ruchomych, wszelkiego wyposażenia budynku, jak też
poszczególnych pomieszczeń.
10. Wszystkie zastosowane podczas realizacji przedmiotu zamówienia materiały muszą mieć
atest dopuszczający do stosowania w budownictwie.
11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby
osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były
zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666 z późn. zm.):
1) osoby wykonujące czynności elektryka budowlanego obejmujące: instalację, konserwację
i naprawy okablowania elektrycznego; analizę rysunków, schematów i dokumentacji
okablowania w celu określenia etapów i metod działania; planowanie położenia i instalację
okablowania, sprzętu i urządzeń; selekcję, cięcie i podłączanie kabli i przewodów do
terminali i złączy; mierzenie i wyznaczanie punktów odniesienia dla instalacji;
pozycjonowanie i instalowanie tablic rozdzielczych; testowanie ciągłości obwodu,
2) osoby wykonujące czynności malarza budowlanego obejmujące: czyszczenie i
przygotowanie ścian i innych powierzchni w budynkach do malowania lub tapetowania;
wybór i przygotowanie farb w wymaganych kolorach poprzez mieszanie barwników i
dodatków; nakładanie lub natryskiwanie farb, lakierów lub podobnych materiałów na
powierzchnie, instalacje lub urządzenia w budynkach; nakładanie farb, lakierów i bejc na
powierzchnie przy użyciu pędzli, wałków i sprayu; odmierzanie i układanie tapet lub
materiałów na ścianach wewnętrznych i sufitach,
3) osoby wykonujące czynności robotnika budowlanego robót wykończeniowych
obejmujące: wykonywanie różnorodnych prac wykończeniowych w budownictwie, tj.:
prac murarskich, prac związanych z budową ścianek działowych, prac tynkarskich,
osadzanie stolarki i ślusarki budowlanej oraz jej szklenie, wykonywanie różnego typu
podłóg oraz prac glazurniczych; licowanie ścian i sufitów płytami gipsowo-kartonowymi
w celu uzyskania idealnie gładkiej i równej powierzchni; montaż konstrukcji nośnej z
profili aluminiowych lub z innych materiałów oraz mocowanie płyt gipsowokartonowych przy wykonywaniu ścianek działowych.
12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia.
Maksymalnie 60 dni, w tym:
1) maksymalnie 40 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie systemu okablowania
strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą w pomieszczeniach znajdujących się na
parterze, I i II piętrze budynku oraz robót remontowych objętych etapem I, tj. remontu
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pomieszczeń na II i III piętrze z przeznaczeniem na biura,
2) maksymalnie 20 dni licząc od dnia 3 lipca 2017 r. na wykonanie robót remontowych
objętych etapem II, tj. adaptacji pomieszczenia na I piętrze na potrzeby sekretariatu oraz
gabinetów nr 1 i nr 2, wraz z wykonaniem fragmentu sieci systemu okablowania
strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą dla tych pomieszczeń.

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku w
tym zakresie,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
3) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
dwie roboty budowlane, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 100.000,00
PLN brutto w ramach jednego kontraktu (umowy), obejmujące wykonanie instalacji
sieci logicznej i elektrycznej we wspólnych kanałach w budynku w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
− kierownikiem robót budowlanych – posiadającym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im
ważne uprawienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do
wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane
tej specjalności, dysponującym doświadczeniem zawodowym polegającym na
pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej dwóch
robotach budowlanych,
− osobą posiadającą certyfikat instalatora wydany przez producenta systemu
okablowania strukturalnego przewidzianego przez wykonawcę do zastosowania przy
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1) – 3)
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający będzie brał pod uwagę łączny
potencjał wykonawców,
2) wykonawcy zobowiązani są do ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V
pkt 1 ppkt 1) – 3) specyfikacji istotnych warunków zamówienia może w stosownych
sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
4

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w
Rozdziale V pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wystąpi wyłącznie w
przypadku, kiedy:
1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
wykluczy z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Każdy wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie składane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienia, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2 ppkt 3) specyfikacji istotnych
warunków zamówienia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
na których zdolnościach nie będzie polegał, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o nich, o ile będą
mu znani, w oświadczeniu dotyczącym niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia).
5. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza
przed udzieleniem zamówienia możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. złożenia:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, 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 (zgodnie z
załącznikiem nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane 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,
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie robotami
budowlanymi, wraz 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 (zgodnie z załącznikiem nr 5 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia),
c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 6 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia),
2) brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu z tytułu wystąpienia przesłanki
wymienionej w Rozdziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. złożenia
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 5 ppkt 2) specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie
internetowej informacji dotyczących:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach,
przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych warunków
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zamówienia). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują w formie pisemnej, za pośrednictwem posłańca, faksem lub drogą
elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy, dla których dopuszczalna jest forma
pisemna. W przypadku przesłania dokumentu faksem lub drogą elektroniczną, należy
niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania na żądanie jednej ze stron.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Mirosław Koczwara,
tel. 504 140 086.

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Rozdział X. Termin związania ofertą.
1. 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
2) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu wymienione w
Rozdziale VII specyfikacji – załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym
ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika; do pełnomocnictwa należy dołączyć
dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy,
4) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowaniu wykonawcy w przedmiotowym
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postępowaniu.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką.
4. Ofertę składa się w formie pisemnej.
5. Wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, za wyjątkiem wskazanych poniżej
dokumentów, które muszą być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii, tj.:
1) pełnomocnictw,
2) formularza oferty,
3) oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz dotyczących podwykonawców.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
7. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
8. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.
9. Opis sposobu złożenia oferty:
1) kompletną ofertę należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Oferta
„Wykonanie systemu okablowania strukturalnego oraz robót remontowych
w budynku przy ul. Osińskiego 12/13”
Nie otwierać przed 27.04.2017 r. godz. 10:30
2) koperta oprócz opisu j/w powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 13b, w
sekretariacie, w terminie do dnia 27.04.2017 r. do godz. 10:00.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 2, w dniu
27.04.2017 r. o godz. 10:30.

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto i winna uwzględniać wszystkie wymagania
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)
nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
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wykonania i odbioru robót, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania
zamówienia, w tym między innymi koszty:
1) urządzenia i utrzymania terenu budowy,
2) wykonania dróg tymczasowych, zajęcia ulic, placów, chodników,
3) wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
4) zabezpieczenia energii elektrycznej i wody niezbędnej do wykonania przedmiotu
zamówienia,
5) utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem sprzętu
budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbędne materiały,
6) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
7) zapewnienia dozoru nad placem budowy, a także właściwych warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy,
8) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów, jak również
dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu
lub zanikających,
9) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
10) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń w przypadku
ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,
11) doprowadzenia do stanu pierwotnego wyglądu pomieszczeń, w których będą
prowadzone prace (w tym m. in. poprzez miejscowe szpachlowanie, gruntowanie,
malowanie),
12) wykonania tablicy informacyjnej budowy,
13) sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia,
14) transportu, ubezpieczenia, wszelkich prac przygotowawczych, utrzymania zaplecza prac
oraz wszelkie inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia, muszą być dołączone do stawek, cen jednostkowych i ostatecznej ceny oferty
złożonej przez wykonawcę.
5. Zaleca się, aby każdy wykonawca odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia
warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem robót stanowiących
przedmiot zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i
przydatnych do określenia ceny oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia, należy przewidzieć cały przebieg robót
budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji wykonawca
winien uwzględnić w podanej cenie oferty.
6. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty.
8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty –
załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Przedmiar robót stanowi wyłącznie dokument pomocniczy w celu ustalenia ryczałtowej
ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.
10. Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty.
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Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Cena – 60%,
1) oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez
wykonawców,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = __________________________________________________ x 10 x 60%
cena brutto badanej oferty
2. Termin wykonania zamówienia – 25%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najkrótszego terminu wykonania
zamówienia zaproponowanego przez wykonawców, tj.:
a) wykonawca oferujący wykonanie zamówienia w maksymalnym terminie 40 dni
obejmującym:
− wykonanie w maksymalnym terminie 20 dni licząc od dnia podpisania umowy
systemu okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą w
pomieszczeniach znajdujących się na parterze, I i II piętrze budynku oraz robót
remontowych objętych etapem I, tj. remontu pomieszczeń na II i III piętrze z
przeznaczeniem na biura,
− wykonanie w maksymalnym terminie 20 dni licząc od dnia 3 lipca 2017 r. robót
remontowych objętych etapem II, tj. adaptacji pomieszczenia na I piętrze na potrzeby
sekretariatu oraz gabinetów nr 1 i nr 2, wraz z wykonaniem fragmentu sieci systemu
okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą dla tych pomieszczeń,
otrzyma 5 punktów,
b) wykonawca oferujący wykonanie zamówienia w maksymalnym terminie 45 dni
obejmującym:
− wykonanie w maksymalnym terminie 25 dni licząc od dnia podpisania umowy
systemu okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą w
pomieszczeniach znajdujących się na parterze, I i II piętrze budynku oraz robót
remontowych objętych etapem I, tj. remontu pomieszczeń na II i III piętrze z
przeznaczeniem na biura,
− wykonanie w maksymalnym terminie 20 dni licząc od dnia 3 lipca 2017 r. robót
remontowych objętych etapem II, tj. adaptacji pomieszczenia na I piętrze na potrzeby
sekretariatu oraz gabinetów nr 1 i nr 2, wraz z wykonaniem fragmentu sieci systemu
okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą dla tych pomieszczeń,
otrzyma 3 punkty,
c) wykonawca oferujący wykonanie zamówienia w maksymalnym terminie 50 dni
obejmującym:
− wykonanie w maksymalnym terminie 30 dni licząc od dnia podpisania umowy
systemu okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą w
pomieszczeniach znajdujących się na parterze, I i II piętrze budynku oraz robót
remontowych objętych etapem I, tj. remontu pomieszczeń na II i III piętrze z
przeznaczeniem na biura,
− wykonanie w maksymalnym terminie 20 dni licząc od dnia 3 lipca 2017 r. robót
remontowych objętych etapem II, tj. adaptacji pomieszczenia na I piętrze na potrzeby
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sekretariatu oraz gabinetów nr 1 i nr 2, wraz z wykonaniem fragmentu sieci systemu
okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą dla tych pomieszczeń,
otrzyma 1 punkt,
d) wykonawca, który zaoferuje wykonanie zamówienia w terminie przyjętym przez
zamawiającego jako wyjściowy, wynoszącym maksymalnie 60 dni, tj.:
− wykonanie w maksymalnym terminie 40 dni licząc od dnia podpisania umowy
systemu okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą w
pomieszczeniach znajdujących się na parterze, I i II piętrze budynku oraz robót
remontowych objętych etapem I, tj. remontu pomieszczeń na II i III piętrze z
przeznaczeniem na biura,
− wykonanie w maksymalnym terminie 20 dni licząc od dnia 3 lipca 2017 r. robót
remontowych objętych etapem II, tj. adaptacji pomieszczenia na I piętrze na potrzeby
sekretariatu oraz gabinetów nr 1 i nr 2, wraz z wykonaniem fragmentu sieci systemu
okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą dla tych pomieszczeń,
nie otrzyma punktów,
2) informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia wykonawca poda w formularzu
oferty – załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
liczba punktów przypisana badanej ofercie
wartość punktowa oferty = _________________________________________________ x 10 x 25%
przyznana maksymalna liczba punktów
3. Termin gwarancji – 15%:
1) oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji
na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż
minimalny termin gwarancji wynosi 3 lata, przy uwzględnieniu następujących zasad
oceny punktowej:
a) 3 lata gwarancji – 1 punkt,
b) 4 lata gwarancji – 2 punkty,
c) 5 lat gwarancji – 3 punkty,
d) 6 lat gwarancji – 4 punkty,
e) 7 lat gwarancji – 5 punktów,
f) 8 lat gwarancji i więcej – 6 punktów,
2) oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) informacje dotyczące terminu gwarancji wykonawca poda w formularzu oferty –
załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
liczba punktów przyznanych badanej ofercie
_______________________________________________________

wartość punktowa oferty =
x 10 x 15%
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert
Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający poinformuje
wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do:
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1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w Rozdziale
XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) dostarczenia zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, który po
zatwierdzeniu przez zamawiającego będzie stanowił załącznik do umowy,
3) dostarczenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego zawierającego składniki
cenotwórcze, na podstawie których dokonano wyceny oferty (R-g, Kp, Kz, Z), tabele
elementów scalonych, zestawienie materiałów z podaniem cen jednostkowych oraz
zestawienie sprzętu z podaniem cen jednostkowych,
4) przekazania zamawiającemu do zatwierdzenia projektów umów z podwykonawcami, za
pomocą których będzie wykonywał przedmiot umowy, o ile będą znani.

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest
pieniężnym,
gwarancjach
bankowych,
gwarancjach
zawsze
poręczeniem
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości
przedmiotu zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, pozostałe
30% zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Rozdział XVII. Projekt umowy.
Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia
publicznego, istotne dla zamawiającego postanowienia, w tym wysokość kar umownych z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres możliwych zmian
postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, określa projekt umowy –
załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych jak dla
postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Rozdział XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę
ramową.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcami umowy ramowej.

Rozdział XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W ramach przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zamawiający zamierza udzielić zamówień stanowiących nie więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówień będzie dotyczył wykonania
robót budowlanych w branży budowlanej, teletechnicznej, elektrycznej oraz sanitarnej.
Warunkami udzielenia zamówień będą:
1) zabezpieczenie środków na realizację zamówienia w budżecie zamawiającego,
2) zaproszenie do udziału w negocjacjach wykonawcy zamówienia podstawowego,
3) ustalenie warunków realizacji zamówienia, w tym wysokości wynagrodzenia,
umożliwiających zawarcie umowy.

Rozdział XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami
oceny.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział XXIII. Adres poczty elektronicznej zamawiającego.
miroslaw.koczwara@op.pl

Rozdział XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Rozdział XXV. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
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Rozdział XXVI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XXVII. Wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby wykonujące następujące czynności w
zakresie realizacji zamówienia:
1) osoby wykonujące czynności elektryka budowlanego obejmujące: instalację, konserwację
i naprawy okablowania elektrycznego; analizę rysunków, schematów i dokumentacji
okablowania w celu określenia etapów i metod działania; planowanie położenia i instalację
okablowania, sprzętu i urządzeń; selekcję, cięcie i podłączanie kabli i przewodów do
terminali i złączy; mierzenie i wyznaczanie punktów odniesienia dla instalacji;
pozycjonowanie i instalowanie tablic rozdzielczych; testowanie ciągłości obwodu,
2) osoby wykonujące czynności malarza budowlanego obejmujące: czyszczenie i
przygotowanie ścian i innych powierzchni w budynkach do malowania lub tapetowania;
wybór i przygotowanie farb w wymaganych kolorach poprzez mieszanie barwników i
dodatków; nakładanie lub natryskiwanie farb, lakierów lub podobnych materiałów na
powierzchnie, instalacje lub urządzenia w budynkach; nakładanie farb, lakierów i bejc na
powierzchnie przy użyciu pędzli, wałków i sprayu; odmierzanie i układanie tapet lub
materiałów na ścianach wewnętrznych i sufitach,
3) osoby wykonujące czynności robotnika budowlanego robót wykończeniowych
obejmujące: wykonywanie różnorodnych prac wykończeniowych w budownictwie, tj.:
prac murarskich, prac związanych z budową ścianek działowych, prac tynkarskich,
osadzanie stolarki i ślusarki budowlanej oraz jej szklenie, wykonywanie różnego typu
podłóg oraz prac glazurniczych; licowanie ścian i sufitów płytami gipsowo-kartonowymi
w celu uzyskania idealnie gładkiej i równej powierzchni; montaż konstrukcji nośnej z
profili aluminiowych lub z innych materiałów oraz mocowanie płyt gipsowokartonowych przy wykonywaniu ścianek działowych; montaż żaluzji okiennych
zewnętrznych i wewnętrznych, bram rolowanych, rolet.
2. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie 1 dnia roboczego, wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia zamawiającemu dokumentów potwierdzających
spełnienie wymogu, o którym mowa w Rozdziale XXVII pkt 1 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na
podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wymienione w Rozdziale XXVII pkt 1
wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę w skali jednego miesiąca, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego
niedopełnienia przedmiotowego wymogu pomnożonej przez liczbę osób, w odniesieniu do
których wymóg zatrudnienia był niedopełniony.
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Rozdział XXVIII. Wymagania związane z realizacja zamówienia, o których mowa w
art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia warunków związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia dotyczących wymogów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Rozdział XXIX. Informacja dotycząca obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

Rozdział XXX. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
Zamawiający nie określa wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo.

Rozdział XXXI. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie
podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu.
Zamawiający nie określa wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo.

Rozdział XXXII. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie
umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką
wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający pomimo obowiązywania umowy w okresie krótszym niż 12 miesięcy, określa
procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia na poziomie nie mniejszym niż 5%
całości wynagrodzenia.

Rozdział XXXIII. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2 a ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych, o
których mowa w art. 91 ust. 2 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Rozdział XXXIV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji
określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XXXV. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub
maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu
wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które
części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego
oferty w większej niż maksymalna liczba części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Formularz oferty.
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych.
5. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
6. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
7. Projekt umowy.
8. Dokumentacja projektowa – branża budowlana.
9. Dokumentacja projektowa – branża teletechniczna:
9.1. Opis techniczny.
9.2. Rzuty.
10. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:
10.1. STWiOR – branża budowlana.
10.2. STWiOR – branża teletechniczna.
11. Przedmiar robót:
11.1. Przedmiar robót – branża budowlana.
11.2. Przedmiar robót – branża teletechniczna.

Zatwierdził:
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