
Instytucja Filmowa "Silesia-Film": Adaptacja pomieszczeń pracowni digitalizacji i rekonstrukcji

cyfrowej w budynku Kina Kosmos w Katowicach przy ul. Sokolskiej 66 na potrzeby prowadzenia

procesu digitalizacji w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie

zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa

II, Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych)

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Ogłoszenie nr 537374-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.
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Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: Zamawiający na mocy art. 15 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych ustanowił

Pełnomocnika do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego. Pełnomocnikiem Zamawiającego jest: Biblioteka Śląska z siedzibą w Katowicach Pl. Rady

Europy 1 40-021 Katowice Tel. +48 32 20 83 875 fax. +48 32 20 83 720 e-mail: przetargi@bs.katowice.pl

NIP 954-19-14-963 Strona internetowa, na której Pełnomocnik udostępnia dokumentację postępowania:

http://bip-slaskie.pl/bslaska/zamowienia_publiczne/1 Godziny pracy sekretariatu od poniedziałku do

piątku od 07.00 do 15.00 Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy prowadzić z

pełnomocnikiem Zamawiającego.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytucja Filmowa "Silesia-Film", krajowy numer identyfikacyjny

27665489700000, ul. ul. Górnicza 5 , 40-008 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2068861

do 63 w. 23, e-mail info@silesiafilm.com.pl, faks 322 598 388.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.silesiafilm.com/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne
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I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://bip.silesiafilm.com/index.php?p=m&idg=mp,5 lub http://bip-slaskie.pl/bslaska

/zamowienia_publiczne/1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://bip.silesiafilm.com/index.php?p=m&idg=mp,5 lub http://bip-slaskie.pl/bslaska

/zamowienia_publiczne/1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:
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Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w języku polskim, na adres pełnomocnika, z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Adres:

Biblioteka Śląska, Pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice, Sekretariat Biblioteki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń pracowni digitalizacji i

rekonstrukcji cyfrowej w budynku Kina Kosmos w Katowicach przy ul. Sokolskiej 66 na potrzeby

prowadzenia procesu digitalizacji w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i

udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

Numer referencyjny: DDB.201.4.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
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Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych i robót adaptacyjnych, instalacyjnych

polegających na adaptacji pomieszczeń pracowni digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej w budynku Kina

Kosmos w Katowicach przy ul. Sokolskiej 66 na potrzeby prowadzenia procesu digitalizacji w ramach

projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa

śląskiego” zwanego dalej Projektem. Prace obejmują: Modernizację pomieszczeń pracowni digitalizacji i

rekonstrukcji cyfrowej w pomieszczeniach obiektu przy ul. Sokolskiej 66 w Katowicach 1, w tym: 

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów w piwnicy metodą iniekcji wraz z tynkowaniem ścian

piwnic tynkami renowacyjnymi,  Wykonanie naprawy tynków ścian i sufitów pomieszczeń nie objętych

iniekcją,  Wykonanie adaptacji istniejącej instalacji elektrycznej wraz z jej częściową wymianą na nową,

 Wymiana opraw oświetleniowych na nowe w technologii LED,  Wykonanie instalacji strukturalnej

(logicznej, telefonicznej),  Połączenie serwerowni na parterze i pomieszczeń na piętrze linią

światłowodową ,  Dostawa i montaż systemowej ścianki aluminiowej wraz z wykonaniem konstrukcji

wsporczej dla tej ścianki,  Dostawa montaż zewnętrznych rolet okiennych sterowanych elektronicznie,

 Dostawa i montaż okładzin ściennych akustycznych oraz kurtyny akustycznej,  Wymiana drzwi

wewnętrznych,  Wymiana wykładzin podłogowych,  Wykonanie prac malarskich  Dostawa i montaż

klimatyzatorów ściennych. Wszelkie prace budowlane winny być wykonywane na postawie udostępnionej

przez zamawiającego dokumentacji projektowej: 1. Projekt budowlano - wykonawczy pt. „Remont

pomieszczeń pracowni digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej w kinie Kosmos” (marzec 2018 r.). 2. Projekt

budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych - pt. „Remont
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pomieszczeń pracownia digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej w budynku Kina Kosmos w Katowicach

przy ul. Sokolskiej 66” (marzec 2018 r.). Projekt jest realizowany w formule partnerskiej przez

następujące podmioty: 1. Biblioteka Śląska w Katowicach, Pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice - Lider

Projektu Partnerzy Projektu 2. Opera Śląska, ul. Stanisława Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom 3. Instytucja

Filmowa "SILESIA-FILM" w Katowicach, ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice 4. Regionalny Instytut

Kultury w Katowicach, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(załącznik nr 8) stanowią następujące dokumenty: 1. Dokumentacja projektowa: Projekt budowlano -

wykonawczy pt. „Remont pomieszczeń pracowni digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej w kinie Kosmos”

(marzec 2018 r.) oraz Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i

teleinformatycznych - pt. „Remont pomieszczeń pracownia digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej w

budynku Kina Kosmos w Katowicach przy ul. Sokolskiej 66” (marzec 2018 r.) – załącznik nr 8a; 2.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (Specyfikacje Robót), dalej STWiOR – załącznik nr

8b; 3. Przedmiary robót – załącznik nr 8c; 4. Opis przedmiotu zamówienia – System klimatyzacji –

załącznik nr 8d.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45400000-1

45442100-8

45432100-5

45453000-7

45310000-3

45330000-9

45111300-1

45331220-4

39717200-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
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Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 90

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

90

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny termin realizacji całego zamówienia wynosi 90 dni od dnia

przekazania terenu budowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
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przedmiotem zamówienia na sumę nie mniej niż 300 000 PLN.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie minimum 2 roboty budowlane polegające

na budowie, remoncie lub przebudowie budynku obejmujących swoim zakresem co najmniej

wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych, o wartości

robót min. 200 000,00 zł brutto łącznie; 2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej po jednej osobie uprawnionej

zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: − Kierownika budowy o specjalności

konstrukcyjno-budowlanej, − Kierownika robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, − Kierownika robót o specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Każda z wyżej

wskazanych osób musi posiadać doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w swojej specjalności na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w

przynajmniej jednym zamówieniu dotyczącym robót budowlanych polegających na budowie, remoncie

lub przebudowie budynku. Przez osobę uprawnioną Zamawiający rozumie osobę posiadającą

uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz.1202 z późn.

zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im

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

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018 poz. 2272) Zamawiający dopuszcza, aby

jedna osoba mogła być wykazana w celu spełnienia wymagań w więcej niż jednej funkcji.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
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Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób w zakresie niezbędnym do oceny ofert w kryterium oceny

ofert Doświadczenie kierownika budowy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP za wyjątkiem dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych poniżej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.

Zamawiający wezwie wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów: 1.

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 wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane, 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; wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga: Jeżeli zakres

robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały

wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, jest

szerszy od opisanego przez Zamawiającego w pkt. III.1.3 ogłoszenia, należy w wykazie robót

budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia,

przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. 2.

wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności

oraz informacji o dysponowaniu tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3.

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

określoną w pkt. III.1.2 wraz z dowodem jej opłacenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ. Jeżeli oferta podpisana

jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć

pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do
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reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawcy występujący

wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez

upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne

pełnomocnictwo należy złożyć wraz z formularzem ofertowym. 2. kosztorys ofertowy (szczegółowy)

sporządzony na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 8

do SIWZ (tj. dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiarów robót oraz opisu przedmiotu

zamówienia – System klimatyzacji) oraz warunków wynikających z istotnych postanowień

załączonego wzoru umowy (załącznik nr 7) wraz z zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętu oraz

tabelą elementów scalonych. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zachowując ilość pozycji

kosztorysowych odpowiadającą ilości pozycji przedmiarowych wyszczególnionych w przedmiarach

robót stanowiących załącznik nr 8c do SIWZ oraz dodając urządzania i roboty związane z systemem

klimatyzacji opisanych w załączniku nr 8d do SIWZ. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 SIWZ, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.1. Zamawiający

jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 3 wystąpi wyłącznie w

przypadku kiedy: 3.1.1. 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; 3.1.2. 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 Ustawy; 3.1.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności

są wymagane; 3.1.4. z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych

wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
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wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności

dotyczą. 3.2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja

ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: -

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację

finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.3. 4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym

mowa w ppkt 3.1.1 i 3.1.4 - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

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 oświadczeniach, o

których mowa w pkt III.3 Ogłoszenia. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie

ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.W przypadku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

Wykonawców dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim należy złożyć odnośnie

każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli okaże się to

niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
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uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych

oświadczeń lub dokumentów. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem

podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących

wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. 8. W przypadku wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa

w punkcie 1.2 musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na

kwotę 5000 złotych (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w

jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z

późn. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przez Wykonawców przed upływem terminu

wyznaczonego do składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się

termin wpływu środków na konto Zamawiającego (moment uznania konta Zamawiającego). 5.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wg

danych: ING Bank Śląski S.A. Nr konta: 40 1050 1214 1000 0007 0000 4641 Nazwa i adres: Instytucja

Filmowa „Silesia Film” w Katowicach, ul. Górnicza 5, 40-008 Katowice Pozostałe informacje zostały

wskazane w rozdziale XV SIWZ
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
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Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena (C ) 0,60

Wydłużenie okresu gwarancji (G) 0,30

Doświadczenie Kierownika budowy (D) 0,10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
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Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto oferty. 2. Zabezpieczenie może być

wnoszone według wyboru wykonawcy w formach określonych w art. 148 ust. 1 – Prawo zamówień

publicznych. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania

umowy przed podpisaniem Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać

wniesione w PLN.

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto oferty. 2. Zabezpieczenie może być

wnoszone według wyboru wykonawcy w formach określonych w art. 148 ust. 1 – Prawo zamówień

publicznych. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania

umowy przed podpisaniem Umowy.

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje zmiany Umowy. Warunki zamiany umowy zostały szczegółowo opisana w § 15

Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ)

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-07, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Środki ochrony prawnej przysługują 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. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami

Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 3. Odwołanie przysługuje

wyłącznie wobec czynności: 1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia

odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego; 4) opisu

przedmiotu zamówienia; 5) wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegółowe informację w zakresie

środków ochrony prawnej zostały wskazane w rozdziale XVIII SIWZ.
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