
Przetarg nieograniczony na budowę wiaty rekreacyjnej na terenie lBs PAN w Białowieży,
nr sprawy ZP IBS PAN/03/2019

SPECYFIKACJA IsToTNYcH WARUNKÓw złuÓwIENIA
w trybie pľzetargu nieogranĺczonego o waľtoścĺ szacunkowej poniżej 5 225 000 euro

na budowę wĺaĘ ľekrearyjnej na terenĺe IBs PAN w Białowieży

zAMAwIAJĄCY:

INSTYTUT BIoLoGII SSAKÓW PoLSKIEJ AKADEMII NAUK
17-230 BIAŁoWIEŻA,UL. SToCZEK 1

tel. (085) 6827750, fax (085) 6827752, e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl

I. TRYB UDZIELANEGO zAMowrcľn:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia Ż9
sýcznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z2017 r. poz. 1579 zpóźn. zm.)
Do cąynności podejmowanych pÍzez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktőw
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93,zpóżn.zm.).
Zamawiający przewiduje stosowanie procedury ,,odwróconej'', o któĘ mowa w aľt. 24 aa ust. 1

ustawy Pzp.

N. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Pľzedmiotem zamówienia jest budowa wĺaĘ ľekľeacyjnej na terenie IBs PAN w Białowieży.

Budowa wiaý rekreacyjnej o konstľukcji drewnianej polegaó będzie na:
- budowie wolno stojącej wiaý o konstrukcji drewnianej w ksaałcie litery L,
- wykonaniu dachu dwuspadowego, krytego gontem bitumicznym,
- wyposażeniu wiaty w stoły iławy do siedzenia,
- wykonaniu w pobliżu wiaý wydzielonego miejsca na ognisko oraz nawierzchni z kostki betonowej,
- zagospodarowaniu terenu wokół projektowanej wiaty i chodników'

Szczegółowy opis pľzedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją pľojektową i przedmiarami robót
znajduje sięw załączniku nľ 2 do SIWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocnicry.

Kody CPV:
45Ż62300-4 Betonowanie
45261000-4 Wykonywanie pokryó i konstľukcji dachowych oraz podobne roboý
45233260-9 RoboĘ budowlane w zakresie dróg piesrych
453 1 0000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Zamaul iający n ie dopu szcza składan ia ofeľt wariantowych.
Zamaw iający d o p u szcza r ozw iązania ľó wn o ważn e.

1. Zgodnie z art.29 pkt. 3 ustawy Pzp, w każdym pľzypadku, gdzie wskazano lub użýo w niniejszej
SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów lub pochodzenia mateľiałów nalezy ľozumieó,
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Że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorsąych)
paľametrach technicznych, eksploatacyjnych iużykowych niŻ te, które wskazano w pľojekcie,
przedmiaľze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych' Ponadto
zgodnie z art.30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroó w niniejszej sIWz lub załącznikach w opisie przedmiotu
zamówienia wskazano określone norTny' aprobaý, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia,
na|eĘ rozumieć, iŻZamawiający dopuszczarozwiązania ľównoważne opisywanym.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŻne do projektu budowlanego,
wykonawczego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioľu ľobót jest
zobowiązany wykazaé, że ofeľowane przez niego mateľiĘ, urządzenia, roboty budowlane spełniają
wymagania okľeślone przez Zamawiającego. CięŻar udowodnienia, Żę materiał (wyľób) jest
ľównoważny w stosunku do wymogu określone9o ptzez Zamawiającego spocrywa na składającym
ofeľtę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyó odpowiednie dokumený, opisujące
paľametry techniczne, wymagane pľawem ceĘfikaý i inne dokumený, dopuszczające dane materiały
(wyroby) do użýkowania oraz pozwalające jednoznacznie okľeślió, że są równowaŻne.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3-letniej gwaľancji na wykonane roboĘv.

Miejsce realizacji: teľen InsĘĺtutu Biologii Ssakiw PAN. ul. Stoczek l. 17-230 Białowieza.

W pľzypadku koľzystania z usług podwykonawców Zamawiający będzie stosował następujące
zasady:

l) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom' z zastrzeŻeniem części zamówienia, które nie mogą być
powieľzone do wykonania podwykonawcom;
2) Wykonawca, podwykonawca lub dalsry podwykonawca zamierzający zawrzeé umowę o
podwykonawstwo, której pľzedmiotem są roboĘ budowlane lub dokonaó jej zmiany, jest
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania pľojektu tej umowy, przy
crym podwykonawca lub dalsry podwykonawca jest zobowiązany dołącryć, zgodę wykonawcy
nazawarcie umowy o podwykonawstwo o treścizgodnej z projektem umowy.
3) Pľojekt umowy powinien określaó w szczególności:

a) zakres ľobót powieruanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin wykonania robót objętych umową _ termin ten powinien gwarantowaé realizację
zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,
c) kwotę wynagľodzenia - kwota za wykonanie powierzonej części zamówienia nie powinna
byó wyŻsza od kwoý wynikającej z ofeĘ wykonawcy za realizację tej części zamówienia,
d) termin zapłaĘ wynagľodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy _ termin
zapłaĘ wynagrodzenia nie może być dłuższy niŻ 30 dni od dnia doľęczenia wykonawcy'
podwykonawcy, faktury lub rachunku potwieľdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

e) wysokośó kar umownych _ wysokość kaľ umownych nie może pľzewyższaó kar
umownych określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nľ 6
do SIWZ,

4) Dopuszcza się zmianę lub ľerygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka doĘczy
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoĘwał się, na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, w celu wykazania spełniania waľunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art.22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, Zamawiającemu, iż pľoponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w tľakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
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Powieľzenĺe wykonania częścĺ zamórvienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowĺedzialności za naleĘte wykonanĺe tego zamówienia.

UI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zadaniaw teľminie do 11 pażdziernika 2019 r.

Iv. MIEJSCE I TERMIN zŁoŻENI.^oRAz oTwARcIA oFERTY
ofeľtę naleĘ złożyć, w siedzibie zamawiającego na adres:
INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1'I-230 BIAŁoWIEŻA,UL. SToCZEK 1

1. Termin składania ofeľt: 09.08.20t9 r., godz. 10.00
2. Teľmĺn otwaľcĺa ofeľt: 09.08.20t9 r., godz. 10.15, pokój nr 2

Bezpośľednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć, na
sfi nansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adľesy wykonawców, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawaĘch w ofeľtach.

otwaľcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć, w sesji oťwarcia ofeľt. W przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy infoľmację z
otwarcia ofeľt na pisemny wniosek Wykonawcy.

v. sPosÓB PRzYGoTowANIA IZŁDŻENIA oFERTY
l. oferenci zobowiązani są przedstawió ofertę zgodnie z wymaganiami okľeślonymi w SIWZ.

Pľopozycje rozwiązań altematywnych lub waľiantowych nie będą bľane pod uwagę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. ofertę zamówienia naleĘ pľrygotowaó na formulaľzu stanowiącym ZalącznikNľ 1 do niniejszej

Specyfikacji.
4' lł,ĺrazz ofertą naleĘ złoŻyé oświadczenia idokumenty wymienione w Rozdziale VII niniejszej

SIWZ. Kserokopie dokumentów dołączonych do ofeľty muszą byó poświadczone za' zgodnośé z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

5. oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i dokumentami musi znajdować, się w zamkniętej,
opieczętowanej kopercie z napisem:

,,Przetarg na budowę wiaĘ ľekľeacyjnej na teľenie IBs PAN w Białowĺeży.
Nĺe otwieľać pľzed dniem 09.08.2019 godz. 10.00''

6. oferta złoŻona po terminie składania ofeľt zostanie zwľócona Wykonawcy bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

7. ofeľtę naleĘ złoŻyé w formie pisemnej w ję4yku polskim.
8. ofeľta musi byó podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy,

upoważnionego(ych) do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub przez upoważnionego
pełnomocnika wykonawcy.

9. Jeżeli osobďosoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskaą'waó upľawnienie do podpisania ofeľty. Pełnomocnictwo
to musi zostaó dołączone do ofe4y w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność, z
oryginałem.

l0. Każdy z Wykonawców może złoĄć; ýlko jedną ofeftę.
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1 1. Wykonawca może wprowadzió zmiany lub wycofaó złożoną przez siebie ofeľtę pod warunkiem,
Że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
ofeny musi byó złoŻone według takich samych zasad jak składana ofeľta' tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem,,ZMIANA" Iub "WYCOFANIE".

Koperly oznaczonę napisem ,'ZMIANA'' będą otwieľane pľzy otwieraniu ofeĘ Wykonawcy, który
wpľowadził zmiany i po stwierdzeniu popľawności procedury dokonywaniazmian, zostaną dołączone
do ofeĘ.
KopeĘ oznaczone napisem WYCOFANIE'' zostaną otwarte w pieľwszej kolejności po potwierdzeniu
popľawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie
wycofowanej ofeĘ. Koperly z ofertamiwycofanymi nie będą otwierane.

12. Popľawki lub zmiany w tekście oferty muszą być paľafowane lub podpisane własnoręcznie i

datowane. Parafa (podpis) winna byó naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację osoby
parafuj ącej (podp i suj ącej ).

13' Zalecasię, aby:

- oferta wraz z dokumentami była tľwale spięta,
- strony ofety wrazz dokumentami były ponumeľowane'

- strony ofe4y wrazz dokumentami były parafowane.

l4. oferęnci ponoszą wszelkie koszý zvĺiązane z przygotowaniem i złoŻęniem ofeľqy'

l5. Jeśli ofeľtę podpisuje osobďosoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestľu naleĘ dołącryé
pełnomocnictwo do podpisywania oferty otaz do podpisywania zobowiązań w imieniu
wykonawcy/konsorcj um.

vI. WARUNKI aDZI^Łv w PosTĘPowANIU
o zamówienie mogą ubiegaó się ofeľenci, ktőrzy spełniają następujące waľunki:

l. Posiadają doświadczenie w wykonywaniu zadań o podobnym charakterze i wymiaľze. _ W celu
wykazania spełniania tego warunku Wykonawca musi pľzedstawió dokumenty potwieľdzaj ące, Że

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofeľt, a jeżeli okres pľowadzenia

działalności był krótsry, to w Ęm okľesie, wykonał minimum 2 zamôwienia polegające na

budowie wiaty rekreacyjnej o wartości ľobót nie mniejszej niż 40 000 zł bľutto i udokumentuje, że

ľoboý te zostały wykonane w sposób na|eżyty oraz zgodnię z zasadami sauki budowlanej i

prawidłowo ukończone. Zamawiający oczekuje na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku
wykazu robót oraz referencji wskazujących waľtośó zamówienia i potwierdzenie prawidłowości
realizacji.

2. Udzielą gwarancji na jakośó przedmiotu zamówienia oľaz teľminowośó dostaw.

3. Spełniają warunki określone w art. 2Ż ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, & W

szczególności znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia bez udzięlan ia zaliczki.
4. Przedstawią ofeľtę odpowiadającą zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i

spełniającą wymagania okreśIone w niniejszej SIWZ.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z prryczyn określonych w aľt.

24 ust.1 i2 ustawy.

Ocena spełniania powyższych waľunków odbędzie się: na podstawie oświadczeń i wykazów, dla
wykazania zdolności ekonomicznej i finansowej. ocena spełniania warunku odbędzie się wg opisu z
dziale VII niniejszej SIWZ.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofeľto a następnie zbada, czy Wykonawca' któľego ofeľta
została oceniona jako najkoľzystniejsza' nie podlega wykluczenĺu oľaz spełnia warunkĺ udzĺału
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w postępowanĺu. Jeżeli Wykonawca ten, będzie uchylał sĺę od zawarcia umorľy lub nĺe wnĺesĺe
wymaganego zabezpieczenía naleĄtego wykonania umowy' Zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeni\ oraiz cry spelnia waľunki udziału w postępowanĺu Wykonawca, któľy
złoĘł ofeľtę najwyżej ocenioną spośľód pozostaĘch ofeľt.

vII. WYKAZ DoKUMENTÓW PoTWIERDZ^JĄCY0H SPEŁNIANIE wARUNKiw
aDzl^Łv w PosTĘPowANIU oRAz BRAKU PoDsTAw Do WYKLUCZENIA

W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych oferentom przez Zamawiającego oruz dla
uznania foľmalnej poprawności oferta musi zawieraé następujące oryginalne dokumenty lub
poświadczone zazgodnośó z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
1. FORMULARZ OFERTOWY (nazałączonym druku) zzavłafimi w nim oświadczeniami oferenta;
załącznik nľ 1.

2. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków okľeślonych w aľt. 22 ustawy Prawo Zamőwiefl
Publicznych; zalącznik nr 3 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24
ustawy.

3' Aktualny odpis z właściwego Ęestľu albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upýwem terminu składania ofeľt.
4. 'Wykaz robót budowlanych wykonanych w okľesie ostatnich pięciu lat ptzed upýwem teľminu
składania ofert, a jeŻeli okres prowadzenia działalnościjest kľótszy - w tym okľesie, wraz z podaniem
ich ľodzaju i waľtości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów doýczących
najważniejsrych robót, określających, czy roboty te zostaĘ wykonane w sposób na|eŻyĘ oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
(załącznik nľ 4);

5. W pľrypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna,
konsorcjum),każdy z wykonawców składa oddzielnie dokumený wymienione w ppkt 2'
6. Na podstawie aľt.26 ust' 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy zdnia 1ó lutego
2007 r. o ochľonie konkurencji i konsumentów, art. 4. pkt. 14 (Dz. U. Nr 50, poz.33l,
z późn. zm.) Wykonawca składa listę podmiotőw na|eŻących do tej samej grupy kapitałowej albo
infoľmację o bľaku przyna|eŻności do gľupy kapitałowej (definicja,,grupy kapitałowej'' w rozumieniu
art.24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pľawo zamówień publicznych); załącznik nľ 5
7. Dowód wpłaý wadium.

UWAGA: na podstawie ąľt. 26 ust. 2b ustawy wykonawca może polegać na wiedzy i doświądczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościąch finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łqczqcych go z nimi stosunków' ĺľykonawca w
takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnić Zamawiajqcemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiajqc w tym celu pisemne
zobowiqzanie tych podmioĺów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów ną olcres
korzystania z nich pľzy wykonaniu zamówienia. Przedmiotowe pisemne zobowiqzanie należy dołqczyć
do oferty w oryginale.

VIII. sPosÓB oBLIczENIA CENY
l. Podana w ofercie cena musi uwzględniaó wszystkie wymagania Zamavłiającego określone w SIWZ
oraz zawieraó wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z Ęrtufu naleŻýej, zgodnej z wymaganiami
Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia. Wyliczona cena jest cenąryczakową. Wykonawca
zobowiązany jest w cenie ofeĘ uwzględnió wsąlstkie koszý związane z wykonaniem zadania w
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oparciu o dokumenty SIWZ i przepisy doýczące wykonywania robót budowlanych, a w
szczególności:

a) koszý wynikające z dokumentacji wprost;

b) wszelkie inne koszý nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie sporządzié pľzedmiary robót niezbędne do obliczenia
ceny ryczahowej, w oparciu o przekazaną dokumentację.
3. Przedmiary dostarczone przezZamawiającego stanowią materiał poglądowy i pomocnicry.
4. Cena oferťy musi byó podana w walucie polskiej i uwzględniaó podatek VAT. Prawidłowe ustalenie
stawki podatku VAT nalery do obowiązku Wykonawcy.

Ix. KRYTERIA ocENY oFERT' INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH' KToRE
ZosTANĄ DoPEŁNIoNE Po wYBoRzE oFERTY w CELU zAwARcIA UMowY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Kryteria oceny ofert, jakimi Zamawiający będzie się kieľował prry ocenie ofert i wyborze ofeŕy
najkorrystniejszej:

1. Cena -70%
2. Gwarancja- 10%o

3. Termin wykonania -20%

l. Zamauliający za zgodą oferenta poprawi w ofercie ocąrwiste błędy i pomyłki według zasad
zawaĺĘch w ań. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. JeŻeli popľawienie błędów zgodnie zpowyŻszą procedurą spowoduje zmianę ceny ofertowej,ważna
i wiążąca dla oferenta i Zamawiającego będzie poprawiona cena.

3. W toku oceny ofeľt zamawiający moŻe Żądać, od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej
ofeĘ.
4. Zamawiający udzieli zamówienia ofeľentowi, któľego ofeľta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji oraz została
oceniona jako najkorrystniejsza zgodnie z kryteľiami wyboľu określonymi w Specyfikacji Istotnych
Waľunków Zamówienia.
5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów, którzy złoĘ|i waŻne
ofeĘ, a wybranemu oferentowi dodatkowo wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
6. Umowa z wybľanym ofeľentem będzie zawarta w teľminie nie krótsąrm niŻ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferý i nie póŹniej niż przed upływem terminu złłiązania
ofeľtą, chyba że będą zachodzić, pľzesłanki okľeślone w aľt. 93 ust.1, pkt. 4-7 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
7. JeŻeli oferent, którego oferta została wybľana, uchyla się od zawarcia umowy' wybór
pľzeprowadzony zostanie powtóľnie spośród złożonych ofert.
8. Zamavłiający wymaga od Wykonawcy, którego ofeľ_ta zostaŁa uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy:

a) wn iesienia zabezpieczenia na|eirýego wykonan ia umowy;
b) dostaľczenia kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu

potwierdzającego' że Wykonawca ubezpieczył inwesýcję objętą przedmiotem
umowy od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontľaktowej za szkody powstałe
w związku zrca|izacją inwesýcji i na okľes ľealizacji przedmiotu zamówienia;

c) ptzedłożenia do akceptacjiZamawiającemu harmonogľamu Ízeczowo - Íinansowego.
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9. Kosztorys ofeľtowy będzie dla Zamawiającego wyłącznie żrődłem informacji nt. wybľanej przez
Wykonawcę technologii robót oraz przyjętej metodologii ustalenia ceny ryczahowej. Przyjęte w
kosztorysach szczegóŁowych ceny jednostkowe materiałów, spľzętu oraz nakładów cenotwórczych
będą podstawą do rozliczeń ewentualnych robót niewykonanych i przeľwanych'
l 1. W przypadku, gdyby została wybľana ofeľta wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsoľcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie
żądać, przedstawienia umowy regulującej ich współpľacę.

x. sPosÓB ocENY oFERT
Za najkotzystniejszą zostanie uznana ofeľta, która otľryma najwyŻszą łączną ilość punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach wg. poniższych zasad:
ocena punktowa zostanie wyliczona z dokładnością do czterech miejsc po pľzecinku.

Nr kryteľium |Nzőr

Cena

Liczbapunktów = ( Cmin/Cof ) * 100

gdzie:

waga

- Cmin - najniŻsza cena spośród wszystkich ofeľt

- Cof- cena podana w ofercie

Termin wykonania

Liczbapunktów 0 do 20

gdzie:

5 pkĹ za wykonanie zamówienia do 1 1 . 1 0.2019 r.

10 pkt. za wykonanie zamówienia do 04.10.2019 r.

20 pkt. za wykonanie zamówienia do 27.10.2019 t.

Maksymalnalliczba punktów do uryskania w tym kryteľium pľzez
wykonawcę wynosi 20.

okľes gwaľancji (zgodnie z umową Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwaľancji jakości na wykonane roboty
budowlanej objętej Przedmiotem Umowy, wyposażenie oraz
materiaĄz, w tym urządzenia i instalacje, użýe do wykonania
wszystkich robót)

Liczba punktów ptzyznanaw skaliod 0 do10,
gdzie:

oZa3lata gwarancji- 0 pkt.

o Za 4 lata gwarancji - 5 pkt.

o Za 5 lat gwaľancji - 10 pkt.

Maksymalna|iczba punktów do uzryskania w Wm kryteľium pľzez
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wykonawcę wynosi l0.

ofeľta, która uzyska największą wartośó punktową, |iczoną według powyższego wzoru' zostanie

uznana pľzez Zamawiającego za ofertę najkorrystniejszą. Jeśli najwyższą waľtośó uryska więcej niż
jedna ofefta, Zamawiający wezwie Wykonawców, ktőrzy złoży|i te ofeĘ' do złożenia ofert

dodatkowych.

Wybóľ naj koľrystniej szej oferĘ
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wsrystkim wymaganiom

określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkoľzystniejsza w opaľciu o podane w SIWZ
kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową.

xI. sPosoB PoRoZUMIEWANIA sIĘ ZAMAWIAJĄCEGo Z wYKoNAwcAMI
oRAZ PRACoWNIK UPowAżľloľy Do KoNTAKTU

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamau,iający i

Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się drogą

elektľon iczną na adľes: mripas@ibs.bialowieza.pl.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca pľzekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje drogą elektroniczną, kaŻda ze stron, na Żądanie dľugiej niezwłocznie potwierdza fakt

ich otrrymania.
osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcamijest:

Dariusz Chilecki, dchilecki@ibs.bialowieza.pl, tel. 856827754, w dniach od poniedziałku do piątku

w godzinach od 730 do l53o

Wyjaśnienia SIWZ.
Wykonawca może zwróció się do Zamavłiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

waľunków zamówienia ' Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielió wyjaśnień, chyba Że

prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed

tęrminem składania ofert pod warunkiem.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upĘwie teľminu składania wniosku lub

doĘcry udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielió wyjaśnień lub pozostawió wniosek

bezrozpoznania.
Pľzedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

Treść, zapyÍań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia na swojej stronie internetowej.

Zamavliający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości

đoĘ czący ch treśc i specyfi kacj i i stotnych warun ków zamów i en i a'

4. Modyfikacja SIWZ.
W szczególnie uzasadnionych pľzypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem

teľminu składania ofert zmodyfikowaó treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaŻe niezwłocznie wszystkim

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a takżę

udostępni na stron ie i nternetowej : www. ibs.bialowieza.p l.

xII. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ
Wykonawca jestzwiązany ofertą 30 dniod daý upĘwu terminu składania ofeľt.

8/1 I



Przetarg nieograniczony na budowę wiaty rekreacyjnej na terenie lBs PAN w Białowieży,
nr sprawy zP lBs PAN/03/20í9

xnl. WYMAGANIA DoTYoZĄCE WADIUM
1) W niniejsąym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości2000 zł.
2) Wadium, o którym mowa w ppkt 1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyowej,
zým Że poľęczenie kasy jest zawsze poľęczeniem pieniężnym;
c) gwarancj ach 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 ľ. o uťworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Pľzedsiębiorczości (tj. Dz.lJ. z
2014 r. poz. l804 wrazz późn. zmianami).

3) Wadium wnosisię przed upýwem terminu składania ofert'
4) Wadium wnoszone w pieniądzu na|eĘ wpłació przelewem na poniŻszy rachunek bankowy:
Bank Gospodaľstwa Kľajowego oddział w BiaĘmstoku
ul. Świętojańska 12A, 15-082 BiaĘstok
nľ ľachunku : 10 1130 1059 0017 3408 6520 0002' KoD swIFT: GOSKPLPW
5) Wadium na|eĘ wnieśó przed upływem teľminu składania ofert. tj. do dnia 09.08.2019 r., godz.
l0:00.
6) Wadium musi obejmowaó okres związania ofeľtą.
7) Dowód wpłaty wadium na|eĄ dołącryć, do ofety
5) Za tęľmin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
6) W prrypadku wniesienia wadium w foľmie (lub foľmach), o któĘ mowa w ppkt 2 lit' b-e,
dokument w oryginale naleĘ złoŻyć, oddzielnie (w odľębnej kopercie) od składanej oferty, pľzed
upýwem teľminu składania ofert. ZłoŻone w ten sposób wadium musi zabezpieczać, wszystkie
przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy oľaz swym okresem ważności obejmowaó co
naj mniej term in związania ofertą.

7) Wadium, określone w ppkt 6 na|eĘ złoŻyé w zamkniętej kopeľcie, zapieczętowanej w sposób
gwaľantujący zachowanie w poufności jej zawaľtości oraz zabezpieczającej jej nienaruszalnośó do
term inu otwaľcia ofeľt.
8) Wadium składa się w siedzibie zamawiającego pod adľesem: INSTYTUT BIOLOGII SsAKÓw
PoLSKIEJ AKADEMII NAUK, 17-230 BIAŁoWIEŻA,UL. SToCZEK 1

9) Kopeľtę, o której mowa w ppkt 7 naleĘ oznakowaó wedfug poniższego wzoru:
WADIUM DoTYcZĄcE PRZETARGU na wykonanie ľoboĘ budowlanej polegającej na
budowie wiaĘ ľekľeacyjnej na teľenie IBs PAN w Bialowiefgnr 3/2019
NIE oTWIERAĆ PRZED TERMINEM 09.08.2019 r. godz. 10.15
l0) Kopeľta pozaoznakowaniem jak wyżej powinna byó opisana nazwą iadľesem Wykonawcy.

Zab ezpieczenie należytego wyko nania umowy
l) Zamavliający wymaga wniesienia zabezpieczenia na|eżr5Ąego wykonania umowy w wysokości 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarciaumowy.
3) Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 może byó wniesione wedfug wyboľu wykonawcy w
jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;
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b) poľęczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyowej, z
Ęm Że poręczenie kasy jest zawsze poľęczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwaľancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w aľt. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z2016 r.

poz.359, zpőźn. zm.).
4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na ľachunek bankowy
zamavł i aj ące go w s kazan y pr zez zam aw i aj ąc e go.

5) Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz naleĘ złoŻyć, w formie oryginału w siędzibie
Zamawiającego.
6) Zamavłiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
pr zez zamawi aj ącego za na|eĘ cie wykonane.

7) Zamawiający wymaga pozostawienia na zabezpieczenia roszczen z Ęrtułu rękojmi za wady l0%o

wysokośc i zab ezpieczenia.
8) Kwota, o ktÓrej mowa w pkt 7, zosÍanie zwrócona nie później niz w 15 dniu po upýwie okresu
ľękojmi zawady.
9) \N prrypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić, zgodę na zaliczenie
kwoý wadium na poczet zabezpieczenia'

xlv. Śnooxr ocHRoNY PRAWNEJ
1. oferentom, których interes prawny doznał lub może doznać, uszczerbku w wyniku naruszenia

przez zamawiającego przepisów Prawa o zamówieniach publicznych prrysługują środki
ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. odwołanie, w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy' prrysługuje wyłącznie wobec crynności:
a. wyboru trybu negocjacjibez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o

cenę;

b. okľeślenia warunków udziału w postępowaniu,

c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
d. odrzucenia oferty odwołującego,

e. opisu pľzedmiotu zamówienia'
f. wyboľu najkor4ystniejszej oferry.

xv. ISTOTNE PosTANowIENIAUMowY-załącznikNľ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unoľmowania aĘkułu 144 ustawy Pľawo zamówień
publicznych.
Zamawiający pľzewiduje możliwośó zmiany postanowień umowy w następujących pľrypadkach:

1) wystąpieniazdarzeń niezaleŻnych od stron umowy' powodujących potrzebę wprowadzenia do
tľeści umowy zmian neutralnych lub koľzystnych dla Zmavłiającego,bez zwiększania ustalonego
wynagrodzenia,
2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy'
spowodowanych błędami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmianąwiedry technicznej lub zmianą funkcji użýkowej'
3) zmiany teľminu realizacji zamówienia ze względu na:

a) prryczyny leŻące po stronie Zamawiającego doýczące np. konieczności zlecenia wykonania
robot dodatkowych, których koniecznośó wynikła w tľakcie ľobot i nie przewidywała tego
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dokumontacja pľojektowąbez których niemożliwe jest wykonanie zakľesu umownego robot, lub
opóźnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej,
b) niesprzyjające warunki pogodowe,
c) inne nĺezawinion e prryczyny spowodowan ę pťzeztzw.,,sĘ wżs{',

ZATWIERDZAM:

Białowieża, dnia 25.0'l .20|9 r.
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INSTYTUT BIoLoGII SSAKoW PAN, 17-230 BIAŁoWIEŻA,
UL. STOCZEK I

tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752
Przetargnĺeograniczony na budowę ĺviaty ľekrearyjnej na terenĺe

IBs PAN w Bĺa
Numer sprawy: ZP IBS PAN/03/2019

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wyjaśnĺenia do pnedmĺotu robĺĎt:

Zamawiający wymaga ułożenia nawierzchní oruz chodników zuŻywaĺej, oczyszczonej kostki

brukowej (poz. 13d.1 .l orazpoz.30d.2.1) o grubości 8 cm, będącej w posiadaniu Instytutu

Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

DYREKTOR


